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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. EDITAL PGJ/MPPI23381
EDITAL PGJ Nº 24/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Dr. Cleandro Alves de Moura, no uso de suas atribuições previstas na
Constituição Federal de 1988, na Lei Complementar Estadual nº 12 e alterações, de 18 de dezembro de 1993, na Lei Complementar Estadual nº
13, de 13 de janeiro de 1994, e suas alterações, na Lei Estadual nº 6.237, de 5 de julho de 2012 e suas alterações,
CONSIDERANDO o Edital PGJ nº 22, de 05 de maio de 2022, publicada no DOEMPPI nº 1089, de 06 de maio de 2022, de convocação dos
candidatos nomeados pela Portaria PGJ nº 1025/2022 para participar de audiência pública de escolha da cidade de lotação, de acordo com a
ordem de classificação e as vagas disponibilizadas pelo Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE:
1. TORNAR PÚBLICO o resultado da AUDIÊNCIA PARA ESCOLHA DAS CIDADES DE LOTAÇÃO para o cargo de Analista Ministerial - Área
Processual, realizada no dia 09 de maio de 2022, na Sede centro da Procuradoria-Geral de Justiça, Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Teresina-PI,
conforme Anexo Único deste edital.
ANEXO ÚNICO
CARGO: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL
INSCRIÇÃO

NOME

CIDADE DE ESCOLHA

10016039

PEDRO HENRIQUE NERES DOS REIS

AUSENTE

10001449

GABRIEL ARAUJO SALES

TERESINA

10022638

RENAN ALEXANDRE SOARES DE MIRANDA

TERESINA

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Teresina, 09 de maio de 2022.
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça

1.2. PORTARIAS PGJ23382
PORTARIA PGJ Nº 1410/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a nomeação dos candidatos habilitados em concurso público para provimento de cargos efetivos do MPPI, constante na
Portaria PGJ Nº 1025/2022, publicada no DOEMPPI nº 1073, de 08 de abril de 2022,
CONSIDERANDO o resultado da audiência pública para escolha das cidades de lotação para os cargos de Analista Ministerial - Área Processual,
conforme disposto no Edital PGJ nº 24/2022, de 09 de maio de 2022,
R E S O L V E:
LOTAR os servidores Analistas Ministeriais empossados, nomeados através da portaria acima declinada, na forma do Anexos Único desta
Portaria.
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
ANEXO UNICO
LOTAÇÃO DOS ANALISTAS MINISTERIAIS
NOME

CARGO/ESPECIALIDADE

LOTAÇÃO

RAVENA BATISTA DE FRANCA TELES

ANALISTA MINISTERIAL - PSICOLOGIA

Casa da Cidadania

GABRIEL ARAUJO SALES

ANALISTA MINISTERIAL - PROCESSUAL

Chefia de Gabinete do PGJ

RENAN ALEXANDRE SOARES DE MIRANDA

ANALISTA MINISTERIAL - PROCESSUAL

2ª Promotoria de Justiça de Teresina

Teresina, 09 de maio de 2022
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1412/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0008889/2022-91,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor KENNEDY BRUNO TEIXEIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 192, do Padrão 07, Classe C para o Padrão 08, Classe C de sua carreira, conforme artigos 16 e 17
da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 23 de março de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1413/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0005950/2022-98,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL à servidora ROBERTA PASSOS ROCHA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 338, do Padrão 05, Classe B para o Padrão 06, Classe B de sua carreira, conforme artigos 16 e 17
da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 08 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
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Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1414/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0162.0012784/2022-42,
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE MAIO/2022
(Audiência de Custódia)
PARNAÍBA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

14

4ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

ARTHUR LIRA COSTA

15

4ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

ARTHUR LIRA COSTA

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 10 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1415/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0069.0012838/2022-76,
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE MAIO/2022
(Audiência de Custódia)
SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

15

Promotoria de Justiça de Canto do Buriti-PI

HAVANA FREITAS ANTUNES

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 10 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1416/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
CONSIDERANDO a impossibilidade de acumulação por parte dos substitutos legais,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça NAYANA DA PAZ PORTELA VELOSO, respondendo pela1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo
Nonato, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 2ª e pela 4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, de 10 a 13 de maio de
2022, em razão do afastamento da Promotora de Justiça Gabriela Almeida de Santana.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 10 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1417/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018;
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça LUZIJONES FELIPE DE CARVALHO FAÇANHA, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar
nas audiências de custódia de atribuição da Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso, pautadas para o dia 10 de maio de 2022, em razão do
afastamento do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 10 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1418/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o Dia do Ministério
Público, bem como o despacho contido no procedimento de gestão administrativo PGEA/SEI nº 19.21.0018.0012743/2022-11,
RESOLVE:
DESIGNAR as Promotoras de Justiça DENISE COSTA AQUIAR e EVERÂNGELA ARAÚJO BARROS PARENTE, e as servidoras LIANA
PEREIRA RICARDO, GABRIELE MESQUITA DE CARVALHO, VIVIANE MARIA DE PÁDUA RIOS MAGALHÃES, SHAIANA DA COSTA
ARAÚJO, LÍCIA ALENCAR BOTELHO, LIZIA RAQUEL POLICARPO GRAMOSA e NAIANE DURVALINA DA LUZ, para, sob a presidência
das Promotoras de Justiça, comporem a comissão organizadora do Dia do MPPI-2022, que será realizado no dia 27 de maio de 2022:
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1419/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0003142/2022-60,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor VICENTE PAULO SANTOS GOMES, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Técnico Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 320, do Padrão 04, Classe B, para o Padrão 05, Classe B de sua carreira, com fundamento
no § 1º do art. 16 da Lei Estadual nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 08 de janeiro de 2021.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1420/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MAURÍCIO VERDEJO GONÇALVES JÚNIOR, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, para atuar nas
audiências de atribuição da Promotoria de Justiça de Paulistana, pautadas para o dia 11 de maio de 2022, em substituição ao Promotor de
Justiça Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1421/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão Administrativa PGEA/SEI nº 19.21.0201.0012913/2022-48,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça HÉRSON LUÍS DE SOUSA GALVÃO RODRIGUES para atuar na audiência de custódia referente ao
processo nº 0801979-18.2022.8.18.0033, de atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri, dia 10 de maio de 2022, às 11h, em substituição ao
Promotor de Justiça Adriano Fontenele Santos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1422/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0355.0010568/2022-40,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ESDRAS OLIVEIRA BELLEZA COSTA DO NASCIMENTO para atuar na sessão plenária do Tribunal Popular
do Júri, dia 17 de maio de 2022, na Comarca de Miguel Alves-PI, referente ao Processo Penal nº 0000028-40.2019.8.18.0061, revogando-se a
Portaria PGJ/PI nº 1174/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1423/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0063.0012876/2022-13,
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE MAIO/2022
(Audiência de Custódia)
PARNAÍBA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

28

6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

TAMIO NAIRIO FERREIRA DE AZEVEDO

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 10 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI 1424/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso XIV,
alínea"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDO as informações constantes nos autos do Processo SEI nº 19.21.0422.0000366/2021-79,
RESOLVE
NOMEAR os candidatos aprovadosno10ºProcesso Seletivo de Estagiários do Ministério Público do Estado do Piauí, realizado em 2021, conforme
Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem enviar os documentos exigidos no Edital de Abertura nº05/2021para aSeção de Estágios, por e-mail
(estagiariosmp@mppi.mp.br)em um único arquivo PDF,até o dia17 de maio de 2022;Link para acesso à relação de
documentoshttps://www.mppi.mp.br/internet/rh/crh-estagiarios/?sub=superior-e-pos-graduacao:documentos-para-posse
ANEXO ÚNICO
Local de estágio: PARNAÍBA - PI
Área de Estágio: DIREITO
26

MARINA BRITO MIRANDA

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1425/2022
O PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a homologação
do Concurso Público (Regido pelo Edital nº 1 - MPPI, de 11 de julho de 2018) para Provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em
Página 4

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1092 Disponibilização: Terça-feira, 10 de Maio de 2022 Publicação: Quarta-feira, 11 de Maio de 2022

cargos de nível superior e de nível médio, conforme Edital nº 01 - MPE/PI de 10 de janeiro de 2019;
RESOLVE
1. TORNAR SEM EFEITO a nomeação, no cargo abaixo discriminado, do candidato constante no Anexo Único da presente portaria, nomeado
por meio da Portaria PGJ nº 1025/2022, por perda do prazo para posse, nos termos do art. 14, § 6 da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro
de 1994.
ANEXO ÚNICO
I - CARGO: ANALISTA MINISTERIAL, ÁREA PROCESSUAL, NÍVEL SUPERIOR, CLASSE "A", PADRÃO 1
CLASS.

INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

2**

10016039

PEDRO HENRIQUE NERES DOS REIS

**Vaga reservada ao candidato deficiente
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1426/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a homologação
do Concurso Público (Regido pelo Edital nº 1 - MPPI, de 11 de julho de 2018) para Provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em
cargos de nível superior e de nível médio, conforme Edital nº 01 - MPE/PI de 10 de janeiro de 2019;
RESOLVE
TORNAR PÚBLICO o requerimento de reposicionamento para o final da lista de classificados, do candidato habilitado em concurso público
regido pelo Edital nº 1 - MPPI, de 11 de julho de 2018, abaixo listado, conforme protocolo SEI nº 19.21.0378.0012282/2022-74:
I - CARGO: ANALISTA MINISTERIAL, ÁREA PROCESSUAL, NÍVEL SUPERIOR, CLASSE "A", PADRÃO 1
CLASS.

INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

11

10009578

AGNES MACEDO FREIRE

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1427/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a homologação
do Concurso Público (Regido pelo Edital nº 1 - MPPI, de 11 de julho de 2018) para Provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em
cargos de nível superior e de nível médio, conforme Edital nº 01 - MPE/PI de 10 de janeiro de 2019;
RESOLVE
TORNAR PÚBLICO o requerimento de desistência de nomeação, bem como de reposicionamento para o final da lista de classificados, do
candidato habilitado em concurso público regido pelo Edital nº 1 - MPPI, de 11 de julho de 2018, abaixo listado, conforme protocolo SEI nº
19.21.0378.0012428/2022-12:
I - CARGO: ANALISTA MINISTERIAL, ÁREA PROCESSUAL, NÍVEL SUPERIOR, CLASSE "A", PADRÃO 1
CLASS.

INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

9

10013575

GUILHERME FREITAS PEREIRA

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1428/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça RENATA MÁRCIA RODRIGUES SILVA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de União, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 2ª Promotoria de Justiça de União, e pela Direção de Sede das Promotorias de Justiça de União, de 23 de maio a
01 de junho de 2022, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 10 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1429/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
1. NOMEAR, em caráter efetivo, nos cargos abaixo discriminados, os candidatos constantes no Anexo I da presente portaria, habilitados em
concurso público (Regido pelo Edital nº 1 - MPPI, de 11 de julho de 2018), todos do Quadro Permanente de Pessoal do Ministério Público do
Estado do Piauí.
2. Os nomeados ficam convocados a entregar pessoalmente os documentos constantes no anexo II desta portaria na Coordenadoria de
Recursos Humanos, na Sede da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro.
3. Para o cargo de Analista Ministerial - Área Processual estão disponíveis as seguintes cidades: 01 (uma) vaga para cidade de São Raimundo
Nonato e 01 (uma) vaga para cidade de Simplício Mendes.
4. A audiência para escolha das cidades de lotação pelos Analistas Ministeriais - Área Processual, bem como a posse dos servidores
relacionados no anexo I, ocorrerá em data e horários a serem divulgados, desde que apresentada a documentação necessária e cumpridas todas
as formalidades legais.
Teresina, 10 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1430/2022
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,
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RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça LUZIJONES FELIPE DE CARVALHO FAÇANHA, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela Promotoria de Justiça de Demerval Lobão, de 12 a 31 de maio de 2022, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 10 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

1.3. ATO PGJ23383
Republicação por incorreção
ATO PGJ/PI Nº 1197/2022
Regulamenta o procedimento de designação de substituição eventual dos servidores investidos em cargo de chefia e o pagamento decorrente de
substituição automática e eventual, prevista no art. 39 da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, no âmbito do Ministério
Público do Estado do Piauí.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Dr. Cleandro Alves de Moura, no uso de suas atribuições legais,
especialmente as definidas no art. 12, V da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e no art. 10, V da Lei Federal nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO o artigo 39 da Lei Complementar Estadual nº 13/1994, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 101/2008;
CONSIDERANDO a estrutura de cargos em comissão do Quadro de Pessoal do Ministério Público do Estado do Piauí, prevista na Lei Estadual
nº 6237/2012;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o procedimento de designação de substituição eventual dos servidores investidos em cargo em
comissão de chefia, e o pagamento decorrente de substituição automática e eventual,
RESOLVE:
Art. 1º Os servidores investidos em cargos em comissão de chefia terão substitutos automáticos designados previamente por meio de portaria do
Procurador-Geral de Justiça ou autoridade por ele delegada.
Parágrafo único. São considerados cargos em comissão de chefia os seguintes cargos:
I - Controlador Interno (CC-10);
II - Coordenador Técnico (CC-09);
III - Chefe de Divisão (CC-04);
IV - Chefe de Seção (CC-03).
Art. 2º São hipóteses que autorizam a designação de substituição de servidor titular de cargo em comissão:
I - a caracterização de hipótese de impedimento legal; e
II - o afastamento temporário do exercício de suas funções em virtude de férias, licenças e demais afastamentos legalmente previstos.
Art. 3º O substituto deve assumir as atribuições inerentes ao cargo ou função para o qual for designado para substituir, sem prejuízo daquelas
próprias do cargo ou função do qual é titular.
Parágrafo único. Fica vedada a designação:
I - de substituto para cargo em comissão cujo titular esteja, no mesmo período, substituindo cargo diverso;
II - para substituição de titular de cargo em comissão que não seja cargo de chefia, na forma prevista nos incisos I a IV do parágrafo único do art.
1º deste Ato.
Art. 4º O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa o exercício do cargo de chefia nos afastamentos,
impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo.
§ 1º O substituto perceberá a representação do cargo em comissão que ocupará temporariamente durante a substituição.
§ 2º No caso em que o substituto também for ocupante de cargo em comissão, poderá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo
período.
Art. 5º O Procurador-Geral de Justiça expedirá portaria com o quadro de servidores titulares de cargo em comissão de chefia e seus respectivos
substitutos.
§ 1º Compete ao titular do cargo em comissão de chefia, a ser substituído, encaminhar à Coordenadoria de Recursos Humanos, via SEI, a
indicação do substituto eventual.
§ 2º Caso o servidor substituto também esteja em gozo de afastamento legal ou em situação de impedimento, caberá ao titular indicar, com uma
antecedência mínima de 7 (sete) dias do início do período de substituição, outro servidor para substituí-lo.
§ 3º Situação em que a substituição eventual aconteça sem a devida designação prévia mediante portaria somente será validada a partir da
análise das circunstâncias caso a caso, podendo estar sujeita ao não reconhecimento.
§ 4º Quando do exercício da substituição, o servidor substituto informará à Coordenadoria de Recursos Humanos a opção remuneratória a que se
refere o § 2º do art. 4º deste Ato;
§ 5º Os atos de designação ou nomeação para funções de confiança ou cargos em
comissão têm eficácia a partir da publicação, ficando vedada a retroação dos seus efeitos jurídicos em qualquer caso.
Art. 6º Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.
Art. 7º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Teresina-PI, 09 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ - PI23380
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 07/2018
SIMP Nº: 000048-255/2017
RELATÓRIO FINAL
Trata-se de Inquérito Civil Público 07/2018, SIMP nº 000048-255/2017, instaurado a fim de apurar possíveis irregularidades ocorridas na APAE
de Água Branca/PI.
Inicialmente, cumpre informar que este Inquérito Civil Público nº 07/2018 tramitava na Promotoria de Água Branca, que pugnou seu
arquivamento, tendo sido negado pelo Conselho Superior do Ministério Público, que remeteu os autos para este Promotor de Justiça de São
Pedro, primeiro substituto do Promotor de Justiça de São Pedro do Piauí.
Entre as fls. 61-233, consta arquivo digitalizado com todos os atos antes do procedimento ter sido convertido em protocolo eletrônico.
Às fls. 200-202, despacho do Exmo. Promotor de Justiça de Água Branca, Dr. Mário Costa Normando, que pugnou pelo arquivamento dos autos.
À fl. 206, consta despacho, de 20 de junho de 2016, da Exma. Procuradora de Justiça, Dra. Teresina de Jesus, na época suplente no CSMP,
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consignando que "este órgão revisional HOMOLOGA o arquivamento, nos termos da Resolução nº 23/2007, do CNMP".
Acontece que na CERTIDÃO DE JULGAMENTO, à fl. 207, consta que "o Egrégio Conselho Superior, na 1208ª Sessão Ordinária, realizada em 1º
de julho de 2016, por unanimidade, não homologou a promoção de arquivamento, determinando a designação de outro Promotor de Justiça
para continuidade das investigações, para que o Membro designando requisite perícia contábil a fim de apurar as denúncias noticiadas nos
autos, verificando também o regular funcionamento da APAE de Água Branca e demais diligências necessárias a apuração do caso, nos
termos do voto verbal da relatora, Dra. Teresina de Jesus Marques" (grifos nossos).
Verifica-se, portanto, desencontro de informações: no documento de fl. 206, o arquivamento é homologado; na certidão de julgamento à fl. 207, o
arquivamento não foi homologado, com indicação de diligências a serem adotadas.
Quanto à diligência de requisição de perícia contábil, verificou-se a impossibilidade de cumprimento, visto que a APAE de Água Branca JAMAIS
RECEBERA QUAISQUER RECURSOS PÚBLICOS, seja do Estado do Piauí, seja do Município de Água Branca, conforme documentos de fls.
184, 200-202. Não houve, portanto, dano ao erário.
Ademais, quanto à diligência de verificar o regular funcionamento da APAE, consta informação encaminhada pelo Procurador Jurídico
FEAPAES/PI, à fl. 55, consignando que "1. Esta Federação solicitou em setembro último a desfiliação de 6 (seis) apaes no estado, conforme
requerimento em anexo; 2. A Apae de Água Branca encontra-se fechada desde 2010", e que "o Pedido foi atendido e deliberado pelo Conselho
de Administração desta Federação Nacional em 26 de setembro de 2019". Finalmente, à fl. 51, que "na oportunidade em que cumprimentamos
respeitosamente Vossa Senhoria, informamos que em reunião da Diretoria Executiva, datada de 03 de setembro de 2019, quando no momento
estiveram presentes todos os Conselhos Regionais e alguns Presidentes das APAES, foi colocado em questão a DESFILIAÇÃO de seis (06)
APAES que há mais de 10 anos encontram-se fechadas, segundo levantamento feito pela Feapaes-PI e Conselhos. No momento foi aprovada e
constada em ata a necessidade da desfiliação dessas APAES: AGRICOLANDIA, AGUA BRANCA, BRASILEIRA, BOM JESUS, MANOEL
EMÍDIO e de GUADALUPE. Que Conforme levantamento feito em anexo e segundo informações repassadas pela última diretoria de cada
APAES, todas se encontram fechadas. Sem o mínimo interesse de alguém do movimento no município em reativá-las".
É o breve relatório.
Compulsando os autos, pela provas carreadas na instrução, verificou-se que não houve prejuízos ao erário, seja estadual, seja municipal.
Ademais, verificou-se que a Apae de Água Branca se encontra desativada, tendo sido efetivada sua desfiliação da Federação Nacional das
Apaes, no ano de 2019.
Assim sendo, não se faz razoável o prosseguimento deste INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 07/2018, SIMP Nº: 000048-255/2017, motivo pelo qual
PUGNAMOS PELO SEU ARQUIVAMENTO, nos termos do Resolução CNMP n.º 23/2007.
Dê-se ciência aos interessados. Seja encaminhada cópia deste despacho para que seja publicado no Diário Eletrônico do Ministério Público.
Após, sejam "os autos (...), juntamente com a promoção de arquivamento, (...) remetidos" ao Conselho Superior do Ministério Público, "no prazo
de três dias", nos termos do § 1º e § 2º do Art. 10. da Resolução CNMP nº 23/2007, para homologação do arquivamento.
Cumpra-se. Expedientes necessários. Registre-se no SIMP.
São Pedro do Piauí, 09 de maio de 2022.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
PORTARIA GPJSP nº 19/2022
Converte a Notícia de Fato nº 31/2021, SIMP Nº: 000916-255/2021, em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público n° 01/2022, a fim de
apurar descumprimento do Decreto Federal nº 10.520/2019, que regulamenta a licitação na modalidade pregão na forma eletrônica, utilizando
exclusivamente o pregão presencial, pelo Município de Agricolândia/PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor de Justiça Titular desta Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, Sr. Nielsen Silva
Mendes Lima, nos autos da Notícia de Fato nº 31/2021, SIMP Nº: 000916-255/2021, informada a partir da Manifestação da Ouvidoria nº
2305/2021, dando conta que o Município de Agricolândia/PI está descumprindo o Decreto Federal nº 10.520/2019, que regulamenta a licitação na
modalidade pregão na forma eletrônica, utilizando exclusivamente o pregão presencial;
CONSIDERANDO a assoberbada rotina de trabalho desta Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí - PI, haja vista responder por 4 (quatro)
municípios (São Pedro do Piauí, Agricolândia, São Gonçalo do Piauí, Santo Antônio dos Milagres);
CONSIDERANDO que, em razão destes fatos, não foi possível concluir esta Notícia de Fato nº 31/2021, SIMP Nº: 000916-255/2021, no prazo
adequado, ensejo que deve se aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174/2017 determinou que "art. 3º A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias";
CONSIDERANDO que o presente procedimento já tramita há mais de 120 (cento e vinte) dias;
CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 2º, § 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, o Ministério Público, de posse de informações previstas nos
artigos 6º e 7º da Lei nº 7.347/85, que possam autorizar a tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º desta Resolução, poderá
complementá-las antes de instaurar o inquérito civil, visando apurar elementos para identificação dos investigados ou do objeto, instaurando
procedimento preparatório;
RESOLVE CONVERTER A NOTÍCIA DE FATO nº 31/2021 EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº
01/2022, nos termos da Resolução CNMP nº 23/2007, a fim de apurar descumprimento do Decreto Federal nº 10.520/2019, que regulamenta a
licitação na modalidade pregão na forma eletrônica, utilizando exclusivamente o pregão presencial, pelo Município de
Agricolândia/PI,determinando as seguintes providências:
1. Providencie o registro do presente procedimento, observando-se as disposições da Resolução CNMP nº 174/2017, fazendo constar como
partes: Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ; Requerido: MUNICÍPIO DE AGRICOLÂNDIA; a classe: Procedimento
Preparatório de Inquérito Civil Público; o assunto: 10014 - Violação aos Princípios Administrativos (L 8.429/1992 - 11) -> Improbidade
Administrativa;
2. Autue-se e registre-se a presente portaria de instauração de procedimento administrativo no SIMP, arquivando-se cópia em pasta eletrônica
própria da Promotoria de Justiça;
3. Encaminhe-se cópia da presente Portaria para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio Operacional de
Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP);
4. Junte-se cópia da publicação atinente à instauração do presente Procedimento Administrativo, assim que ocorrer, certificando a data;
5. Seja procedida análise da documentação encaminhada pelo TCE, juntada no movimento de nº 33646509;
6. Fica designado o Assessor Rodrigo Morais Leite para secretariar os trâmites deste procedimento.
Registre-se no SIMP. Expedientes necessários. Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 09 de maio de 2022.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça

2.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS - PI23384
Autos do Inquérito Civil n° 03/2018 (SIMP nº 000026-140/2018) Assunto: Veículos de Transporte Coletivo -> Acessibilidade
DESPACHO
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Levando em conta o transcurso do prazo inicial do presente procedimento sem que tenha sido concluído ou finalizado a contento, PRORROGO o
prazo de vigência, consoante permissão do artigo 2º, §6º, da Resolução n° 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e artigo 22, da
Resolução n° 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí. Para tanto, desde já, determino as
seguintes providências:
Considerando a necessidade de publicação dos atos, na forma do disposto na Resolução nº 23/2007 do CNMP, publique-se esta Decisão nos
locais de costume e no Diário Oficial Eletrônico do MPPI;
Prorrogo a nomeação do Assessor de Promotoria de Justiça, Wesley Alves Resende (matrícula 15.493) e o Técnico Ministerial, Francisco de
Assis Alves da Silva (matrícula 388), e, incluo a Assessora Aline de Oliveira Sousa (matrícula 15.874), para, em conjunto ou separadamente,
secretariar e diligenciar o feito, mediante Termo de Compromisso, nos termos do artigo 4º, inciso V, da Resolução nº 23/2007 do CNMP,
conferindo-lhes poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios;
Proceda-se a comunicação da prorrogação deste inquérito civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC), nos moldes do disposto na Resolução nº 001/2008 do CPJ-MPPI;
Considerando que o objeto desde feito guarda relação de dependência com o Protocolo SIMP n. 000009-140/2021 (que acompanha o retorno as
aulas presenciais no âmbito da rede municipal de ensino), uma vez que a prestação do serviço de transporte escolar só tem razão quando existir
demanda nesse sentido, suspendo este feito por 60 dias até que sejam finalizadas as diligências pendentes no referido procedimento de
acompanhamento de volta às aulas, de modo que seja possível designar audiência conjunta para tratar de ambas as questões;
Cumpra-se, em até 60 (sessenta) dias, findo o prazo, com ou sem resposta, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Diligências necessárias, incluída a movimentação de todos os atos praticados no SIMP e anotação no livro eletrônico correspondente. Cumprase.
Barras/PI, quinta-feira, 24 de março de 2022.
[Assinado Digitalmente]
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça
Autos do Procedimento Administrativo n° 36/2019 (SIMP n° 000124-140/2019)
Assunto: Requisição de Transporte para Tratamento de Saúde
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Cuida-se de Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar a solicitação da senhora Maria Lúcia Mendonça dos Santos que relatou,
em atendimento nesta promotoria, que seu neto é cadeirante e faz tratamento em Teresina necessitando de transporte, porém a família não tem
recursos suficientes para arcar com a despesa. Assim resolveu procurar o Ministério Público para solicitar intervenção ministerial, junto às
autoridades municipais, que já se negaram a prestar o serviço, o auxílio no transporte de seu neto.
No bojo do procedimento foi expedida a Recomendação nº 12/2019 direcionada ao Secretário Municipal de Saúde da época com orientações a
serem adotadas ao caso (ID. 29907177).
A Secretaria Municipal de Saúde, em resposta, disse que estaria atendendo a requisição mediante o fornecimento de transporte do menor até a
cidade de tratamento médico-hospitalar (ID. 33657414).
Na sequência, a reclamante foi notificada para confirmar as informações apresentadas pela SMS, todavia, ignorou o chamado ministerial
(segundo consta na certidão de id. 34327306).
Acontece que a atuação ministerial só é possível quando existem elementos de prova ou de informação mínimos para o início e continuidade do
procedimento, o que não ocorre no presente feito devido à falta de colaboração da reclamante.
Apesar das tentativas ministeriais de compreender a questão reclamada através do diálogo, não se tem tido sucesso.
CNMP.
Por essa razão, ARQUIVO o feito, com base na Resolução n° 174/2017 do
A cientificação pessoal dos interessados é desnecessária, conforme a
interpretação a contrario sensu do disposto no Art. 13, da Resolução 174/2017 do CNMP. Todavia, subsistindo a necessidade de divulgação do
seu conteúdo, por isso, publique-se no DOEMP-PI.
Comunique-se, via ofício, ao Conselho Superior do Ministério Público acerca do arquivamento do presente feito, anexando com cópia dessa
decisão, conforme prevê o artigo 12, da Resolução n° 174/2017 do CSMP.
Diligências necessárias, incluída a movimentação de todos os atos praticados no SIMP e anotação no livro eletrônico correspondente. Cumprase.
Barras/PI, quinta-feira, 13 de janeiro de 2022.
[Assinado Digitalmente]
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva Promotor de Justiça

2.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOSÉ DE FREITAS - PI23385
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 003/2022 (SIMP 000183-059/2022)
Objetivo: acompanhamento de campanha a ser promovida em parceria da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas com o Município de José
de Freitas - Secretaria de Assistência Social, CMDCA e outros interessados, para destinação de doações de Imposto de Renda ao Fundo
Municipal da Infância e Adolescência de José de Freitas (FIA) neste ano de 2022
Origem: iniciativa própria e em continuação às ações desenvolvidas nos PA nº 005/2017 (SIMP 000201-059/2017), 012/2019 (SIMP 000230059/2019) e 001/2021 (SIMP 000013-059/2021)
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO
(Portaria 006/2022)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ em JOSÉ DE FREITAS, pela 2ª Promotoria de José de Freitas (área cível), presentada pelo
subscritor, com espeque nas funções e atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127, caput, 129, 206, da Lei Maior; 25, IV, "a", 26, 27, I a IV,
parágrafo único, I a IV, da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); e, 37, I, "a" a "c", II a XIII, da Lei Complementar
Estadual n. 12/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Piauí), e
CONSIDERANDO:
1 A prioridade absoluta das crianças e adolescentes nas políticas públicas e, a igual modo, efetivação de direitos (art. 227, Lei Maior);
2 As atribuições e garantias ministeriais ampliadas pelo constituinte com fundamento na materialização daquele mandamento1;
3 As ações deste ÓRGÃO com finalidade de destinação de recursos para custeio continuado de atividades voltadas a crianças e adolescentes
em José de Freitas, em especial, os PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS nº 005/2017 (SIMP 000201-059/2017 - Orçamento e Políticas
Públicas Municipais) e 012/2019 (SIMP 000230-059/2019 - Regularização do FIA, junto à Receita Federal e à Secretaria Nacional de Direitos
Humanos, para o recebimento de doações/destinações oriundas do Imposto de Renda).
4 A regularização do FIA de José de Freitas para recebimento de destinações/doações oriundas do Imposto de Rendas;
5 A sétima colocação do fundo freitense em numerário de arrecadações no Piauí, em 2021 (NOTA CODAR - FDCA nº 029/2021);
6 Um ingresso ainda maior de recursos depender, agora, apenas da conscientização da população e dos potenciais destinadores;
7 A necessidade do desenvolvimento de campanha com tal finalidade pela 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas em parceria com o
Município de José de Freitas - Secretaria de Assistência Social, CMDCA e outros interessados,
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RESOLVE:
Instaurar o Procedimento Administrativo n. 003/2022 de controle PA 003/2022com fito de acompanhamento de campanha a ser promovida pelo
promotor de justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas para destinação de doações de Imposto de Renda a Fundo Municipal da
Infância e Adolescência (FIA) 2022, a ser secretariado por Tatiana Farias Silva, matrícula 15.862 e Devlin Silva de Sousa, matrícula 20.002 (art.
4º, V, Resolução 023/2007, Conselho Nacional do Ministério Público), ficando, de já, determinado:
a) autuar esta portaria junto dos documentos que lhe escoram (art. 6º, Resolução 001/2008, Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí - CPJPI);
b) remeter esta portaria ao setor de publicações do Ministério Público do Piauí para disponibilização no Diário Oficial (DOEMP);
c) publicar esta portaria nos murais da Promotoria e do Fórum de Justiça de José de Freitas;
d) remeter cópia desta portaria ao CAODJI e CAODEC (art. 6º, §1º, Resolução 001/2008/CPJPI);
e) seja expedido ofício ao prefeito de José de Freitas para que, junto aos servidores municipais (inclusive comissionados) e outras pessoas com
vínculo afetivo e/ou profissional com José de Freitas, efetive a campanha;
f) seja expedido ofício ao delegado-geral da RFB no Piauí fornecer, se possível, relação dos potenciais destinadores de José de Freitas;
g) seja expedido ofício ao CRC-PI para enviar expediente aos seus filiados orientando-os para "lembrar" aos seus clientes a opção da destinação
na declaração de imposto de renda e, caso não tenham opção de município, ou caso as suas opções não estejam com os fundos regularizados
ou inaptos, o façam em favor de José de Freitas (ag. 2222-5, c.c. 21.990-8, cnpj CNPJ nº 20.677.856/0001-03);
Fixo, por derradeiro, o prazo de um ano para acompanhamento do procedimento, prorrogável por decisão fundamentada (art. 11, da Resolução
174/2017, Conselho Nacional do Ministério Público).
José de Freitas (PI), aos 09 de maio de 2022, às 14h21.
Flávio Teixeira de Abreu Júnior
Promotor de Justiça
TFS
1
ABREU JÚNIOR, Flávio Teixeira de. O Ministério Público e os Fundos da Infância e da
Adolescência: obrigação constitucional do membro e da própria instituição em
promover sua regularização, inclusive para recebimento de doações subsidiadas
pelo Imposto de Renda. Goiânia, 2019. Disponível em
9464-6adaccde80b9.filesusr.com/ugd/e53e17_7396bdfa6f9b4f8c9eab0d86ae0d7b17.pdf>.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 004/2022 (SIMP 000217-059/2022)
Objetivo: Acompanhar a execução do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PROAJA), no Município de José de Freitas
Origem: Ofício Circular n° 06/2022/CACOP, de 05.04.2022
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO
(Portaria 007/2022)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ em JOSÉ DE FREITAS, neste ato presentado em José de Freitas pelo promotor de justiça in
fine assinado, titular da 2ª Promotoria de José de Freitas (área cível), com espeque nos arts. 129, VI, da Constituição Federal, 26, I, da Lei nº
8.625/93 e no art. 8º, II, da Res. CNMP nº 174/2017, CONSIDERANDO:
1 Ser 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 como 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;
2 A instituição, pela Lei Estadual nº 7.497/2021, do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos - PROAJA;
3 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 e a adequação do perfil dos beneficiados (art. 3º, da referida lei);
4 Que é necessário acompanhar a execução do PROAJA em José de Freitas;
5 Que o procedimento administrativo é o instrumento próprio para embasar atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, IV, Res. 174 do
CNMP),
RESOLVE:
Instaurar procedimento administrativo, com número de controle 004/2022, com o escopo de acompanhar a execução do Programa de
Alfabetização de Jovens e Adultos (PROAJA), neste município, a ser secretariado por Tatiana Farias Silva, matrícula 15.862 e Devlin Silva de
Sousa, matrícula 20.002 (art. 4º, V, Resolução 023/2007, Conselho Nacional do Ministério Público), de já, determinado:
a) autuar esta portaria com os documentos que lhe escoram (art. 6º, Resolução 001/2008, Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí
- CPJPI);
b) remeter esta portaria ao setor de publicações do Ministério Público do Piauí para disponibilização no Diário Oficial (DOEMP);
c) publicar esta portaria nos murais da Promotoria e do Fórum de Justiça de José de Freitas;
d) remeter cópia desta portaria ao CACOP e ao CAODEC (art. 6º, §1º, Resolução 001/2008/CPJPI);
e) seja expedido ofício à Secretaria de Educação e Cultura requisitando, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, lista com: e.1 - nome da escola,
endereço da escola, cnpj da escola, responsável pela escola, cpf do responsável pela escola, relação dos alunos/cpf por turma e horário; e.2 cópia do procedimento administrativo que resultou na contratação da escola; e 3 - escolas (com os mesmos dados requisitados no item 1 desta
alínea) que davam aulas em José de Freitas para o EJA, antes do PROAJA;
f) considerando a documentação apensa ao Of. Circular n° 06/2022/CACOP, determino ainda seja feita inspeção, de início, nas seguintes
escolas, para que se colham os dados a seguir, sem prejuízo de outros que se demonstrarem necessários:
f.1) escolas:
1 - OBRA KOLPING ESTADUAL DO PIAUI - JOSIANE DA SILVA - Rua Joaquim Sampaio Castelo Branco
2 - OBRA KOLPING ESTADUAL DO PIAUI - APRENDER COM CONCEIÇÃO - Rua Zezé Santana
3 -OBRA KOLPING ESTADUAL DO PIAUI - MARIA ADRIANA - Rua Governador Petrônio Portela
4 - INSTITUTO PRESENTE - 010 - JOSÉ DE FREITAS - Centro Comunitário - Comunidade Graciosa
5 - INSTITUTO PRESENTE - 019 - JOSÉ DE FREITAS - Escola Municipal da Mônica - Rua Benedito Avelino
6 - ASSOC. DOS PROD. RURAIS DE POCINHOS DE BAIXO - JOSÉ DE FREITAS 1 - Esc. Mun. Agripina Portela
7 - OBRA KOLPING ESTADUAL DO PIAUI - FERNANDA DA COSTA - MALHADA COMPRIDA
8 - OBRA KOLPING ESTADUAL DO PIAUI - TURMA DAURIANE - Rua Joaquim Sampaio Castelo Branco
9 - OBRA KOLPING ESTADUAL DO PIAUI - MARIA DA PAZ - Av. Governador Lucídio Portela
f.2) dados:
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- adequação do local para a oferta das aulas (área para a quantidade de alunos, carteiras, mesas, quadro e/ou material didático necessário ao fim
que se propõe;
- horário e frequência das aulas (registrar o nome e qualificação do informante e verificar a lista de diários - horários, frequência, matéria
ministrada);
Fixo, por derradeiro, o prazo de um ano para acompanhamento do procedimento, prorrogável por decisão fundamentada (art. 11, da Resolução
174/2017, Conselho Nacional do Ministério Público).
José de Freitas, aos 10 de maio de 2022, às 08h32min.
Flávio Teixeira de Abreu Júnior
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N. 002/2022 (SIMP n° 000531-059/2021)
Assunto: Nepotismo - Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público
OBJETIVO: Apurar eventual prática de nepotismo pela Secretária de Saúde, Sra. Sara Farias.
ORIGEM: representação via e-mail institucional r. em 09.09.2021 (transparenciajdf@gmail.com)
PORTARIA DE CONVERSÃO
(Portaria 03/2022)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, em JOSÉ DE FREITAS, pela 2ª Promotoria de José de Freitas (art. 54, II, Resolução
003/2018, Colégio dos Procuradores de Justiça do Piauí), presentada pelo subscritor, no uso das funções e atribuições que lhe são conferidas
pelos arts. 127, caput, 129, IV e IV, e 227, Lei Maior; 25, IV, "a", 26, 27, I a IV, p. u., I a IV, Lei 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público); e, 37, I, "a" a "c", II a XIII, Lei Complementar Estadual 12/93 (Lei Orgânica do Ministério Público do Piauí), e
CONSIDERANDO que:
1 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);
2 Incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público, do meio ambiente, da saúde, bem como de outros direitos e interesses sociais e
difusos;
3 Os princípios elencados no art. 37 da Constituição da República regem a atuação da Administração Pública, dentre eles obediência à
legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e isonomia;
4 Conforme a Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, que veda a prática de nepotismo, com o seguinte verbete: "a nomeação de
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, viola a Constituição Federal";
5 A prática de nepotismo e favorecimento caracterizada pela nomeação de servidores públicos comissionados ou designação para função de
confiança, com relação de parentesco vedada, no âmbito dos Poderes Municipais, quer no Legislativo, quer no Executivo, pode configurar abuso
de poder, capaz de causar enriquecimento ilícito, dano ao erário e atentado contra os princípios da administração, configurando, em tese, ato
ilícito de improbidade administrativa passível de repressão na esfera judicial;
6 A evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual passou a entender também existir nepotismo com agentes políticos, desde
que os parentes nomeados não tenham capacidade técnica para investidura do cargo, configurando-se assim ofensa aos princípios da
moralidade, impessoalidade e eficiência;
7 Em resposta, a representada informou: o Sr. Fabrício, seu esposo, exerce o cargo de fonoaudiólogo, e que esse cargo não é de chefia e
assessoramento. Acrescenta que Samila Karla Farias Mendes é a sua prima, e que esta foi nomeada pelo prefeito. Com relação ao Sr. Nadson
Ferreira Santos, informa que este realizou teste seletivo em 2018 para o cargo de motorista. Acrescenta que o Sr. Nadson é cônjuge de uma
prima.
8 Relata, ainda, que, o caso em tese não está enquadrado nos casos de nepotismo, pois, segundo a Sra. Sara, a incompatibilidade do art. 37,
CF/88 e a Súmula Vinculante nº 13, não decorre diretamente da relação de agente político e servidor, devendo ser analisado o caso concreto.
Acrescenta que, os familiares desta, que prestam serviços para o Município de José de Freitas, não foram nomeados por ela, e sim pelo gestor
municipal.
9 A representada, pelo que consta dos autos, possui familiar contratado na Administração Pública e que sobre isso a jurisprudência entende:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBJETIVANDO A EXONERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS
COM FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE NEPOTISMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET DO PRIMEIRO GRAU PARA
ATUAR EM FACE DE ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APENAS OS SERVIDORES EFETIVOS DE UM MESMO ÓRGÃO PODEM OCUPAR
CARGOS COMISSIONADOS ONDE SEUS PARENTES ATÉ O TERCEIRO GRAU EXERCEM CARGO DE CHEFIA OU DE DIREÇÃO DESDE
QUE NÃO EXISTA SUBORDINAÇÃO DIRETA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. Os servidores efetivos
de outros órgãos estatais não estão autorizados a ocuparem cargos em comissão no Tribunal de Contas do Estado, quando existirem relações de
parentesco com seus integrantes, sob pena de restar configurada a prática de nepotismo, malferindo, portanto, o princípio da moralidade
administrativa. (TJ-RN - AC: 17600 RN 2009.001760-0, Relator: Des. Dilermando Mota, Data de Julgamento: 09/09/2010, 1ª Câmara Cível)
10 Os tribunais rejeitam a tese de desconhecimento da vedação ao acúmulo dos cargos comumente arguida como matéria de defesa em ações
de improbidade:
MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. ATO QUE DETERMINA O IMEDIATO AFASTAMENTO
DA IMPETRANTE DA RESPONDÊNCIA INTERINA DE AMBAS AS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DE TURVÂNIA-GO. PARENTESCO COM
A ANTIGA RESPONDENTE. NEPOTISMO. VEDAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA. I- O CorregedorGeral da Justiça detém legitimidade passiva para responder ação mandamental, se configurado como a autoridade que determinou a prática do
ato acoimado de ilegal e que também tem a competência para corrigi-lo. II- De acordo com o art. 2º, § 2º do Provimento nº 77/2018 do CNJ, a
designação de substituto para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do antigo delegatário. III- Na decisão proferida no Proad nº 202002000211674, em atendimento à
recomendação do Corregedor Nacional de Justiça no relatório de inspeção àquele anexado, foi determinado o afastamento imediato da
impetrante da função de respondente nas serventias extrajudiciais de Turvânia-GO, por descumprimento da Meta 15 do CNJ, em razão de
parentesco (até terceiro grau) com a antiga interina, não ressaindo demonstrada a ilegalidade/abusividade do ato acoimado de coator. IVAusente violação a direito líquido e certo da impetrante, filha da antiga interina, impende a denegação da segurança, com a revogação da medida
liminar outrora concedida, não subsistindo sua pretensão de permanência na interinidade nos serviços extrajudiciais de Turvânia-GO, até o
provimento por concurso público, pois a situação narrada no mandamus configura o nepotismo, que é vedado - artigo 2º, § 2º, do Provimento nº
77/2018 do CNJ e Súmula Vinculante nº 13 do STF. SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-GO - ESP: 01649025820208090000 GOIÂNIA, Relator:
Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: DJ de 09/03/2021).
11 A imprescindibilidade de investigação de suposto nepotismo, em razão de tal prática ser vedada em todos os poderes da Administração
Pública;
RESOLVE:
CONVERTER a notícia de fato n. 022/2021 em Procedimento Preparatório n. 002/2022, com controle n. PP n. 02/2022, visando apurar eventual
prática de nepotismo na Administração Pública, a ser secretariado pelas assessoras da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas, Joicy
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Francisca da Rocha Silva, matrícula n. 15788 e Tatiana Farias Silva, matrícula n. 15862 (art. 4º, V, da Resolução n. 23 do Conselho Nacional do
Ministério Público), aos quais já ficam determinados de tomar as seguintes providências:
a) autuar esta PORTARIA cadastrando-o junto ao SIMP (art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí);
b) remeter ofício ao setor de publicações do MP/PI, encaminhando esta portaria para disponibilização no Diário Oficial Eletrônico - DOEMP
MP/PI;
c) remeter cópia desta portaria ao CACOP do MP/PI, informando a instauração deste procedimento preparatório, conforme determina o art. 6º, §
1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
d) oficiar à Secretária Municipal de Saúde, Sra. Sara Farias, para que junte todos os documentos relativos às nomeações e cargos que ocupam e
pagamentos dos seus familiares no âmbito da secretaria de saúde, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento deste.
José de Freitas, aos 10 de maio de 2022, às 15h57min.
Flávio Teixeira de Abreu Júnior
Promotor de Justiça

2.4. NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALTOS - PI 23386
PORTARIA Nº 18/2022
ProcedimentoAdministrativonº589-154/2022
Objeto:Acompanhar a Execução do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PROAJA), no Município de Beneditinos-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 Beneditinos-PI;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar a execução do PROAJA no Município de
Beneditinos-PI;
Para tanto, DETERMINOas seguintes providências:
- Diligencie-se nos locais constantes nas planilhas anexas ao ID nº 53483927, 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 53483927, 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 53483927, 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.
Á Secretaria para cumprimento. Cumpra-se.
Altos/PI, 02 de maio 2022.
LUISA CYNOBELLINA ASSUNCAO LACERDA
Assinado de forma digital por LUISA CYNOBELLINA ASSUNCAO LACERDA ANDRADE:32772831353
ANDRADE:32772831353 Dados: 2022.05.02 10:13:45 -03'00'
Luísa Cynobellina A. Lacerda Andrade
Promotora de Justiça
Procedimento Administrativo/SIMP nº 000005-442/2022
Objeto:ACOMPANHAMENTODECORREIÇÃOINTERNAANUAL
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhar Correição Interna Anual na Promotoria de Justiça de Beneditinos-PI, do ano
de 2022. O Referido evento ocorreu nesta Promotoria no período de 23/02/2022 a 28/02/2022.
Encerrado os trabalhos foram lavrados os respectivos atos que se encontram acostados aos atos. Em seguida, foi determinado o
encaminhamento dos atos praticados nesta Correição à Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do
Piauí.
Por todo o exposto, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente procedimento administrativo, em virtude do esgotamento e atendimento dos
fins de sua instauração.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 13º 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. 13º, 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.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio. À Secretaria para cumprimento.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria.
Altos/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R.MP
RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA
Promotor de Justiça
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2.5. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA - PI23387
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Resta observado Procedimento Preparatório registrado em SIMP sob o Nº. 000833-369/2021, com a finalidade de apurar eventual crime de
desobediência, bem como, conduta omissiva perpetrada pelo Município de Parnaíba (PI), no curso do Processo Nº. 0800961-70.2019.8.18.0031,
com tramitação na 04ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba (PI), concernente à incidência de atos de improbidade administrativa, a partir da
reiterada omissão quanto ao cumprimento de decisão judicial exarada nos autos.
O presente procedimento teve início a partir da abertura de vista dos autos do Processo Nº. 0800961-70.2019.8.18.0031, pelo juízo da 04ª Vara
Cível da Comarca de Parnaíba (PI), em sede de despacho, via Documento Nº. 14985850, para extração de cópia, em razão da ausência de
manifestação do ente municipal, no prazo legal, quanto a juntada de cópia legível do procedimento administrativo que analisou o enquadramento
do autor.
A partir de cópia dos autos, foi autuada a Notícia de Fato SIMP Nº. 000833-369/2021, com tramitação na 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba
(PI), tendo como diligências iniciais o encaminhamento de cópia dos autos do Processo Nº. 0800961-70.2019.8.18.0031, à Secretaria Unificada
das Promotorias de Justiça de Parnaíba (PI), para providências necessárias quanto à distribuição à Promotoria de Justiça Criminal com atribuição
em matéria de Crime de Desobediência, tipificado no artigo 330, do Código Penal Brasileiro, para fins de apuração da conduta omissiva do
Município de Parnaíba (PI), na seara criminal, bem como, a expedição de ofício ao Município de Parnaíba (PI), através do seu Procurador-Geral e
Procurador Municipal de Saúde, com cópia do Processo Nº. 0800961-70.2019.8.18.0031, para, querendo, apresentar manifestação nos autos,
quanto à configuração de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, caput, e inciso II, da Lei Nº. 8.429/1992, a partir do
descumprimento de determinação judicial exarada no curso do citado processo.
Após a autuação, houve a exoneração da servidora Gina Almeida dos Santos, na data de 20 de setembro de 2021, com o retorno dos autos ao
gabinete, conforme Documento Nº. 33789585, restando pendente de cumprimento das diligências. Nesse ínterim, a Notícia de Fato foi devolvida
para nova redistribuição via despacho, Documento N°. 33896525.
Cumpridas as diligências em supra, consta manifestação encaminhada pela Procuradoria Geral do Município de Parnaíba (PI), através do
MEMO/PROJUR N°. 203/2021, onde solicitava informações à Procuradoria de Saúde acerca de sua omissão em juntar, nos autos do processo
acima referido, cópia legível de Processo Administrativo, consoante Documento N°. 4284724, o qual, por sua vez, foi em 27 de outubro de 2021.
Também foi acostada manifestação da Procuradoria Adjunta para Política de Saúde Pública, onde requereu dilação do prazo em mais 15 (quinze)
dias úteis, a fim de possibilitar o encaminhamento da documentação e informações requeridas, conforme Documento N°. 4298123, sem, contudo,
resposta posterior ao feito.
Decorrido o prazo da Notícia de Fato, foi realizada a conversão dos autos em Procedimento Preparatório, a partir da Portaria Nº. 03-01/2022, via
Documento Nº. 34480525, visando seu efetivo cumprimento.
Ato contínuo, em atendimento aos termos da portaria supracitada, foi expedido o Ofício Nº. 407/2022/833-369/2021-SUPJP, endereçado à
Procuradoria Adjunta para Política de Saúde, porém, houve o decurso do prazo sem apresentação de resposta.
É o sucinto relatório.
Passo à manifestação.
O procedimento em lume tem por objetivo apurar eventual incidência de atos de improbidade administrativa a partir da reiterada omissão
praticada pelo Município de Parnaíba (PI), quanto ao cumprimento de decisão judicial exarada nos autos do Processo Nº. 080096170.2019.8.18.0031.
Nesse contexto, tem-se que conforme disposto na Lei Nº. 8.429/92, os atos de improbidade administrativa correspondem a situações que, a uma,
importem enriquecimento ilícito, a duas, causem prejuízo ao erário, a três, decorram de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro
ou tributário, bem como, atos atentatórios aos princípios da administração pública.
Destarte, o descumprimento de determinação judicial enquadrava-se na última situação acima exposta, como omissão indevida de prática de ato
de ofício, em descumprimento ao Princípio da Legalidade, incidindo, pois, em ato de improbidade administrativa que atentava contra os princípios
da Administração Pública, situação prevista no agora revogado artigo 11, inciso II, da Lei Nº. 8.429/1992.
Todavia, o referido dispositivo legal foi revogado em 26 de outubro de 2021, com a promulgação da Lei Nº. 14.230/2021, a qual alterou vários
artigos da lei de improbidade administrativa, conforme artigo 4º, da lei em comento. Por tal inovação legislativa, este órgão ministerial entende
não haver mais amparo legislativo na sustentação de ato ímprobo pela violação de princípios administrativos, diante do retardamento ou omissão
na prática de atos de ofício.
Ademais, conforme interpretação do novo texto legal do caput, do artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa, as situações enquadradas
como ato ímprobo que atentam contra os princípios da Administração Pública restam elencadas em rol taxativo, dispostos ao longo dos incisos do
referido artigo.
Conquanto a matéria seja recente e careça de posicionamento dos tribunais superiores, insta observar que o STJ já se posicionou no sentido de
que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica aplica-se às normas de direito administrativo sancionador, senão vejamos:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS.
PERÍODO ANTERIOR A IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
APLICABILIDADE. I - Consoante o decidido pelo plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2026, o regime será determinado pela data
da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II- As condutas atribuídas ao
Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência
da Lei Municipal n. 04.03.2008 (fls.40/41e), quando já vigente a lei municipal n. 13.530/03, a qual prevê causa atenuantes de pena, não
observadas na punição. III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03,
porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º., XL, da Constituição da República, alcança as leis que
disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV - Destarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a
dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. V - a pretensão
relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na
via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. VI - Recurso em
Mandado de Segurança parcialmente provido. (RMS 37.031/SP, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, J. 8-2-2018).
Portanto, tem-se que o sistema de improbidade administrativa adotou os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre os quais a
legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei penal benéfica, restando o entendimento de que não há mais amparo legislativo que
fundamente a extração de cópia dos autos para fins de autuação de procedimento próprio de investigação acerca das condutas omissivas
perpetradas pelo Município de Parnaíba (PI), em razão da expressa alteração do caput, bem como, revogação do inciso II, do artigo 11, da Lei
Nº. 8.429/1992.
Assim, verifica-se que, com a alteração da lei de improbidade administrativa, mais precisamente quanto à revogação do inciso II, do artigo 11, da
Lei Nº. 8.429/1992, o presente procedimento perdeu seu objeto, visto que a conduta omissiva perpetrada pelo agente público nos autos não
possui previsão no rol taxativo de condutas elencadas no artigo 11, da norma supracitada, fato que embasa o processo de arquivamento dos
presentes autos, conforme disposição do artigo 10, caput, da Resolução CNMP Nº. 20/2007, senão vejamos:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de
fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do
procedimento preparatório."
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Para fins de cumprimento do disposto no § 2º, do artigo 10, da Resolução CNMP Nº. 23/2007, determino a remessa dos autos do presente
procedimento ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público para homologação deste arquivamento.
Cientifique-se o Juízo da 04ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba (PI), acerca do arquivamento, por via eletrônica, encaminhando cópia da
presente promoção de arquivamento, para fins de conhecimento, esclarecendo-lhe sobre a possibilidade de apresentar razões escritas ou
documentos, nos termos do artigo 10, § 3º, da Resolução CNMP Nº. 23/2007.
Remetam-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Registros necessários em SIMP.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 09 de maio de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Resta observado Procedimento Preparatório registrado em SIMP sob o Nº. 002648-369/2021, objetivando apurar a eventual previsão de inclusão
de crianças e adolescentes com deficiência permanente, com comorbidade ou privadas de liberdade no plano de vacinação do Município de
Parnaíba (PI), em vista da publicação da Lei Federal Nº. 14.190/2021, de 29 de julho de 2021, que altera a Lei Federal Nº. 14.124, de 10 de
março de 2021, e que a inclusão de tal público-alvo resta condicionada à obtenção de registro ou autorização de uso emergencial de vacinas no
Brasil, para pessoas com menos de 18 (dezoito) anos de idade.
Para tanto, foi autuada Notícia de Fato em SIMP sob o Nº. 002648-369/2021, nesta Promotoria de Justiça, com o objetivo de apurar conduta
omissiva perpetrada pelo Município de Parnaíba (PI), a partir de denúncia protocolada junto à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí,
determinando como diligências iniciais a expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Município de Parnaíba (PI), solicitando manifestação
acerca dos fatos noticiados, mais precisamente se o plano de vacinação do Município de Parnaíba (PI) apresenta previsão de inclusão de
crianças e adolescentes com deficiência permanente, com comorbidade ou privados de liberdade, haja vista a legislação mencionada em supra.
No entanto, houve o decurso do prazo sem encaminhamento de manifestação.
Ato contínuo, o noticiante juntou informações complementares, contidas no Documento N°. 33730779, informando quanto à programação
municipal acerca da vacinação datada de 09 de setembro de 2021.
Determinada a reiteração do Ofício Nº. 2182/2021/002648-369/2021-SUPJ/PHB-PI, anteriormente encaminhado à Secretaria de Saúde do
Município de Parnaíba (PI), sem que, mais uma vez, houvesse resposta por parte do ente público.
Ocorre que, em sede de nova manifestação, o noticiante informa que no dia 19 de setembro de 2021, o Município de Parnaíba (PI) divulgou em
suas redes sociais o cronograma de vacinação semanal, onde é possível observar a inclusão de adolescentes de 12 (doze) a 17 (dezessete)
anos com comorbidades e/ou deficiência, bem como, alega que conseguiu marcar a imunização de seu irmão de 16 (dezesseis) anos para o dia
seguinte.
Ainda, decidiu-se pela conversão da Notícia de Fato em Procedimento Preparatório, via Portaria N°. 09-12/2021, com finalidade de promover
derradeira tentativa de manifestação da Secretaria de Saúde do Município de Parnaíba (PI) acerca dos fatos narrados. Nesse sentido, foi
expedido o Ofício Nº. 27/2022/2648-369/2021-SUPJ/PHB-PI, que, assim como os outros, não foi respondido.
É o sucinto relatório.
Passo à manifestação.
O procedimento em lume tem por objetivo apurar eventual previsão de inclusão de crianças e adolescentes com deficiência permanente, com
comorbidade ou privadas de liberdade no plano de vacinação do Município de Parnaíba (PI).
Ocorre que, mesmo frente a inércia do ente municipal, o noticiante incumbiu-se do dever de prestar as informações a este "Parquet", de forma a
esclarecer a resolutividade da situação.
Nesse mesmo sentido, é imperioso observar que, hodiernamente, a Prefeitura de Parnaíba (PI), efetivamente mantém endereço eletrônico
próprio, para o agendamento de imunização, sob o nome "Vacina Parnaíba"1, o qual conta com informações atualizadas do cronograma adotado
pela municipalidade.
Oportuno consignar que a pandemia causada pela infecção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) tem trazido grandes desafios à população, sendo
ímpar a importância de medidas que promovam a imunização de todos através de vacinas, com o fito de mitigar os efeitos da doença no corpo
humano.
Por outro lado, verifica-se a resolutividade do objeto do presente procedimento, haja vista que a inclusão do grupo ao cronograma de imunização
municipal, fato que embasa o processo de arquivamento dos presentes autos, conforme disposição do artigo 10, caput, da Resolução CNMP Nº.
20/2007, senão vejamos:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de
fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do
procedimento preparatório."
Para fins de cumprimento do disposto no § 2º, do artigo 10, da Resolução CNMP Nº. 23/2007, determino a remessa dos autos do presente
procedimento ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público para homologação deste arquivamento.
Cientifique-se o noticiante acerca do arquivamento, por via eletrônica, encaminhando cópia da presente promoção de arquivamento, para fins de
conhecimento, esclarecendo-lhe sobre a possibilidade de apresentar razões escritas ou documentos, nos termos do artigo 10, § 3º, da Resolução
CNMP Nº. 23/2007.
Remetam-se os autos à Secretaria Unificada, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Registro necessários em SIMP.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 09 de maio de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
1Disponível em: https://www.vacinaparnaiba.com.br/, acesso em 06/05/2022 às 10h50.

2.6. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ - PI23388
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 11/2022 SIMP 000463-206/2021
Portarianº25/2022
Finalidade: apurar as circunstâncias de realização de exames médicos/perícias em crianças e adolescentes vítimas de crime contra a dignidade
sexual 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 II, 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, CRFB/88);
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CONSIDERANDO que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art.
227, CF/88);
CONSIDERANDO o princípio da proteção integral e prioritária, segundo o qual a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma voltada a
crianças e adolescentes deve visar à proteção integral e prioritária dos direitos dos quais aqueles são titulares (art. 100, II, ECA);
CONSIDERANDO o princípio do interesse superior da criança e do adolescente, o qual informa que a intervenção deve atender prioritariamente
aos interesses e direitos da criança e do
adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses daqueles (art.
100, IV, ECA);
CONSIDERANDO o risco de que, ao ser revelado o tipo de violência aqui tratado, em desfavor de crianças e adolescente, é possível que se
comece um processo de revitimização, notadamente quando aqueles são submetidos a diversas oitivas ou avaliações várias vezes, de maneira
que os menores são passíveis de peregrinar pelos serviços institucionais que compõem a rede de proteção, correndo o risco de serem expostos
a novas situações que podem contribuir para reviver o abuso sofrido, de maneira que é dever do Estado mover esforços para adotar as
providências necessárias a evitar a revitimização;
CONSIDERANDO que, em 07 de dezembro de 2021, Conselheiros Tutelares de Uruçuí relataram, em reunião informal com o Promotor de
Justiça, que os exames periciais em crianças e adolescente possivelmente vítimas de crimes contra a dignidade sexual estão sendo realizados
por perito criminal que atende a Uruçuí, mas inexiste local próprio e adequando para tanto, de maneira que estão sendo realizados em sala
improvisada no prédio onde funciona o CRAS;
CONSIDERANDO que, além da precariedade do local para a realização dos exames periciais, o médico legista não conta com o auxílio de outros
profissionais de saúde nem com equipe multiprofissional;
CONSIDERANDOque o atendimento que outrora era realizado no SAMVIS - Serviço de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Sexual -,
apesar de se tratar de local especializado, com equipe de saúde completa e equipe multiprofissional, é passível de ocorrer a revitimização de
crianças e adolescentes, ainda que indiretamente, haja vista o atendimento primário em Uruçuí e, após, o longo deslocamento à Capital do Piauí
para a realização doutro atendimento;
CONSIDERANDO que, embora o Conselho Tutelar tenha relatado que o Município de Uruçuí sempre forneceu transporte e destacou os
Conselheiros para acompanhar estes exames em Teresina, com a nomeação de médico legista para trabalhar em Uruçuí, não se vislumbra
necessidade, a princípio, de se proceder ao atendimento no SAMVIS, ante a existência de profissional qualificado em Uruçuí para tanto;
CONSIDERANDOas informações prestadas pela Delegacia Regional de Uruçuí, segundo as quais, com a chegada do médico legista em Uruçuí,
que faz parte dos quadros da PC/PI e que possui
atribuição devida para a realização dos exames pertinentes, faz-se preciso local apropriado para a realizadas de atendimentos, de maneira que a
equipe está provisoriamente em uma sala próxima ao CRAS de Uruçuí, que foi equiparada a um consultório, exclusivamente para atendimentos
de medicina legal;
CONSIDERANDO a precariedade do local provisório que, em que pese por ora estar suprindo a necessidade para a qual foi destinado, não
possui a equipe e o suporte esperado para este tipo de atendimento, notadamente quando se trata de casos envolvendo crianças e adolescentes,
bem assim aqueles de maior labor, com as complexidades que lhes são inerentes;
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a, entre outros, acompanhar e fiscalizar,
de forma continuada, políticas públicas ou instituições, na forma do art. 8º, inciso II, da Resolução nº 174/2017, do CNMP;
RESOLVE:
CONVERTERANOTÍCIADEFATONº115/2021EMPROCEDIMENTOADMINISTRATIVONº11/2022,PARAVERIFICARAPOSSIBILIDADEDEAPER
FEIÇOAMENTODOSERVIÇODEREALIZAÇÃODEEXAMESMÉDICOS/PERÍCIASEMCRIANÇASEADOLESCENTESVÍTIMASDECRIMECONTR
AADIGNIDADE SEXUALEMURUÇUÍ/PI.
- Nomeio para secretaria o procedimento o Técnico Ministerial João Henrique Alves da Silva;
- Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude, conforme determina o art.
6º, parágrafo 1º, da Resolução 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 autos;
- SOLICITO ao Diretor do Hospital Regional Senador Dirceu Arcoverde de Uruçuí/PI que, no prazo de quinze dias, informe acerca da
possibilidade de ceder uma sala e um profissional técnico para auxiliar o médico legista da Delegacia Regional da Polícia Civil em Uruçuí quando
houver anecessidadederealizaçãodeexames periciais;
- Em caso de exaurimento do prazo sem resposta, REITERE-SE.
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO FORMULADA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO, com as devidas providências de praxe.
Uruçuí-PI, 09 de maio de 2022.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça

2.7. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23389
NOTÍCIA DE FATO Nº 000161-172/2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça, a Notícia de Fato 000161-172/2021, instaurada em virtude da reclamação recebida aos 08 de
Novembro de 2021, com a finalidade de apurar a ocorrência de poluição sonora ocasionada pelos eventos de música ao vivo, promovidos em
imóvel denominado "ESPAÇO MANSÃO 7237", situado na Avenida João XXIII, nº 7237, Bairro Gurupi, nesta Capital.
Aos 10 de Março de 2022, esta Promotoria de Justiça expediu o Ofício nº 225/2022-24ªPJ(m)/MPPI à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e o
Ofício nº 224/2022-24ªPJ(m)/MPPI ao Batalhão de Polícia Ambiental - BPA, solicitando a realização de uma vistoria no referido estabelecimento,
com o intuito de averiguar a procedência da reclamação.
Aos 25 de Março de 2022, o Batalhão de Polícia Ambiental - BPA encaminhou o Ofício nº 61/BPA/2022 a esta Promotoria de Justiça, relatando o
que se segue:
"Trata-se de averiguação de perturbação do trabalho e do sossego alheios, conforme previsto no art.42 da Lei n°3688/41 (LEI DAS
CONTRAVENÇÕES PENAIS), realizada pela equipe BPA 03 no empreendimento "Espaço Mansão", situado na av. João XXIII, Nº7237, bairro
Gurupi. A guarnição se deslocou ao endereço acima mencionado em cumprimento ao ofício de n°224/2022-24 PJ(MPPI), datado de 10/03/2022
da 24a Promotoria do Meio Ambiente e Urbanismo. Chegando no local, não foi constatada a veracidade do fato denunciado, não havendo
nenhuma situação de perturbação do sossego alheio. Diante disso, a ocorrência foi encerrada e devidamente registrada."
Considerando, portanto, a Resolução nº 174 de 04 de julho de 2017 - Conselho Nacional do Ministério Público em seu Art. 4º, I, verbis:
"Art. 4º - A Notícia de Fato será Arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;(...)"
Assim, verifica-se que o óbice que ensejou a instauração do presente deste procedimento não procede, pois, nenhum indício de lesão a bem
jurídico foi constatado durante a averiguação realizada.
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Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO do procedimento, inclusive com baixa no Sistema SIMP, sem prejuízo do cumprimento das
formalidades previstas pela Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 25 de Abril de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ª PJ - Meio Ambiente e Urbanismo
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 000027-172/2022 (G)
Meio Ambiente - Termo de Ajustamento de Conduta N° 05/2022 - VEM PRO PARQUE
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça, o Procedimento Administrativo nº 000027-172/2022, instaurado em virtude da celebração do
Termo de Ajustamento de Conduta nº 05/2022, referente ao evento "VEM PRO PARQUE", ocorrido em 01 de Maio 4 de 2022, no Parque da
Cidadania, Frei Serafim, 110, Cabral, Teresina-PI.
Ressalta-se, que consta nos autos, o cumprimento integral do Termo de Ajustamento de Conduta nº 05/2022, pelo compromissário
CHRISTIANNE FERREIRA ALENCAR REBELO VERAS, inclusive, com o encaminhamento do Relatório de Compromisso Ambiental das
atividades de conscientização realizadas no evento.
Dessa forma, não havendo mais razões para existência e tramitação do feito, determino o ARQUIVAMENTO deste procedimento, em
observância ao art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017, com baixa no Sistema SIMP e comunicação ao CSMP/MPPI.
Cumpra-se.
Teresina/PI, 09 de Maio de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ª PJ-Meio Ambiente e Urbanismo

2.8. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA - PI23390
SIMP: 000222-161/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se o presente SIMP de ofício nº 13/2022, encaminhado pela Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Joaquim Pires que dispõe sobre
pedido de habilitação de casamento formulado por José Alves Pereira Filho e Cleonice Borges Lopes, ambos qualificados nos autos.
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 53307830).
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: 000274-161/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se o presente SIMP de ofício nº 21/2022, encaminhado pela Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Joaquim Pires/PI, que dispõe sobre
a realização de registro de nascimento tardio de infante V. C. F, nascida em 09/03/2022, filha de Lázaro Fortes dos Santos e Kaline de Sousa
Carvalho.
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 53297246).
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: 000276-161/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
rata-se o presente SIMP de ofício nº 23/2022, encaminhado pela Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Joaquim Pires/PI, que dispõe sobre a
realização de registro de nascimento tardio do infante E. R. da S., nascida em 11/03/2022, filha de Liliane Rodrigues Pereira e Dinael Almeida da
Silva.
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 53297143).
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 105/2021
SIMP Nº 000985-161/2021
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PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça signatário, promove o ARQUIVAMENTO da presente notícia de
fato, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Cuida-se de notícia de fato instaurada em razão de Manifestação n° 3558/2021, encaminhada pela Ouvidoria do MPPI, mantido sigilo dos dados
pessoais do Noticiante, no qual relata suposta prática de nepotismo nos quadros funcionais do Município de Morro do Chapéu do Piauí/PI com a
contratação temporária de Domingas Soares Silva, esposa do vereador Charles Ramos de Lima, aliado do atual prefeito municipal, para cargo de
Professora Substituta na Administração Municipal, ID. 34030782.
Em sede de diligências iniciais, por meio do ofício nº 1714/2021, solicitou-se ao Município de Morro do Chapéu do Piauí esclarecimentos sobre os
fatos narrados na manifestação, bem como cópias dos contracheques dos últimos três meses de titularidade de Domingas Soares Silva,
informações sobre a natureza jurídica do cargo ocupado, qualificação técnica da servidora e se o sr. Charles Ramos de Lima exercia alguma
função junto à Municipalidade (ID 34191809).
Solicitou-se, por sua vez, certidão de casamento do sr. Charles Ramos de Lima, conforme ofício n° 1715/2021, ID. 34334527.
Em resposta, o Município de Morro do Chapéu do Piauí e demais requeridos encaminharam os documentos solicitados, os quais
seguem nos IDs. 34365166 e 34652925.
Considerando a necessidade de prestação de informações complementares, o Município de Morro do Chapéu do Piauí foi oficiado, por
meio de ofício n° 387/2022, para que encaminhasse cópia da lei que instituiu e regulamentou as contratações temporárias na
Municipalidade, cópia de controle de frequência e outros documentos comprobatórios do labor da Noticiada, bem como esclarecesse
se a contratação temporária fora prorrogada, uma vez ter expirado o prazo de vigência contratual, ID. 53195781.
ID. 53373183, a Municipalidade encaminhou documentação solicitada, bem como informou que a sra. Domingas Soares Silva teve seu
contrato encerrado em dezembro de 2021 e não houve renovação para o ano letivo 2022.
É o relatório.
Fundamento.
Considerando que, das informações colhidas nos presentes autos, verificou-se que a sra. Domingas Soares Silva não ocupa mais o
cargo de professora substituta temporária no Município de Morro do Chapéu do Piauí/PI e que foram encaminhados documentos
comprobatórios do labor da Noticiada, não mais persiste situação que justifique a tomada de providências por esta Promotoria de
Justiça, ocorrendo perda do objeto.
Ex positis, promovo o ARQUIVAMENTO DA PRESENTE NOTÍCIA DE FATO, nos termos do art. 4°, I da Resolução nº 174/2017 do CNMP,
determinando o que segue:
Deixo de notificar o noticiante em razão da presente denúncia ter sido realizada com opção de sigilo de suas informações pessoais.
Comunique-se à Ouvidoria do Ministério Público, via e-mail institucional, encaminhando cópia da presente decisão, para fins de conhecimento e
remessa de seus termos ao Reclamante.
Publique-se a presente decisão no Diário Oficial do MPPI, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Escoado o prazo de interposição de recurso administrativo, qual seja 10 (dez) dias úteis, certifique a Secretaria tal circunstância.
Escoado o prazo de interposição de recurso administrativo, certifique a Secretaria tal circunstância.
Após, promova o arquivamento da notícia de fato no sistema SIMP, com o arquivamento eletrônico dos autos e baixa em livro próprio.
Havendo recurso, conclusos os autos para reconsideração.
À Secretaria da 2ª Promotoria de Justiça para realizar o encaminhamento do presente despacho ao destinatário.
Esperantina (PI), datado eletronicamente.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina/PI

2.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS -PI23391
SIMP nº 000443-081/2020
DECISÃO
Arquivamento
Trata-se de procedimento administrativo instaurado, visando, exclusivamente, o acompanhamento e fiscalização dos municípios que integram a
comarca de Bom Jesus/PI na elaboração dos planos de ação voltados a adequação dos municípios em tela as disposições do Decreto nº
10.540/2020 da Presidência da República.
O parágrafo único, do art. 18 do Decreto em lume, estabelece que "Os entes federativos estabelecerão, no prazo de cento e oitenta dias,
contado da data de publicação deste Decreto, plano de ação voltado para a adequação às suas disposições no prazo estabelecido no
caput, que será disponibilizado aos respectivos órgãos de controle interno e externo e divulgado em meio eletrônico de amplo acesso
público".
Deste modo, foi solicitado aos municípios abrangidos por esta circunscrição ministerial (Bom Jesus, Currais e Redenção do Gurguéia), o plano de
ação do município voltado para a implementação e adequação das disposições contidas no Decreto nº 10.540/2020.
O município de Bom Jesus/PI, encaminhou cópia do Decreto Municipal nº 026 de 04 de maio de 2021, que estabelece o Plano de Adequação do
município para atender o padrão mínimo de qualidade do SIAFIC (ID: 32887469).
Ademais o município de Currais/PI, encaminhou informações datadas de 07 de maio de 2021, expondo que já utiliza o software de contabilidade
previsto no Decreto em comento, bem como encaminhou o Plano de Ação para implantação das exigências do Decreto nº 10.540/2020 (ID:
32905860).
Por fim, o município de Redenção do Gurguéia/PI, encaminhou cópia do Decreto Municipal nº 013 de 30 de abril de 2021, que estabelece o Plano
de Ação para adequação ao Decreto Federal nº 10.540/2021 (ID: 34609156).
Vieram-me os autos para manifestação.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Diante o acompanhamento e fiscalização realizada pelo MP, os municípios abrangidos por esta circunscrição ministerial, encaminharam a devida
documentação comprobatória, referente a elaboração dos planos de ação voltados a adequação dos municípios em tela as disposições do
Decreto nº 10.540/2020 da Presidência da República, ensejando a falta de justa causa para continuidade do acompanhamento ministerial, pois
esgotado seu objeto.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVO o presente Procedimento Administrativo, pois exaurido seu objeto.
Publique-se em DOEMP.
Comunique-se está Decisão ao E. CSMP e ao CACOP.
Arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Bom Jesus/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus-PI
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Respondendo pela 2ª PJ de Bom Jesus-PI
SIMP n° 000039-081/2017
DECISÃO
Arquivamento
INQUÉRITO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATOS DECORRENTES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE
RAZOABILIDADE DE BUSCA PROBATÓRIA. FATOS OCORRIDOS EM 2012. PRAZO PRESCRICIONAL DE 8 ANOS (ART. 23 DA LEI Nº
14.230/2021). CARTA DE BRASÍLIA - CNMP. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TCE/PI. SÚMULA Nº 04 CSMP/PI. ARQUIVAMENTO.
Não pode investigação perdurar infinitamente, sem confirmação de indício ou fato ensejador de sua instauração, sob pena de afronta ao princípio
da razoabilidade.
Inquérito civil com base em mero indício, não confirmado durante o prazo ordinário, normativamente fixado para sua conclusão, deve ser
arquivado por falta de justa causa.
Trata-se de ICP - Inquérito Civil Público instaurado a partir das documentações encaminhadas pelo Tribunal de Contas do Estado do PiauíTCE/PI nos autos do Processo TC nº 52968/2012, noticiando possíveis irregularidades na prestação de contas do Município de Redenção do
Gurguéia/PI, referente ao exercício financeiro de 2012.
Inicialmente o presente procedimento foi atuado na Procuradoria-Geral de Justiça, sendo o mesmo declinado para Promotoria de Justiça do
Município de Redenção do Gurguéia/PI, conforme Despacho acostado às fls. 27-29 dos autos digitalizados em ID: 32663209.
Nos autos do Processo TC nº 52968/2012, foi expedido os Acórdãos nº 278/2015 e 280/2015, aplicando multa, respectivamente, ao Sr. MOACI
DA ROCHA AMORIM e para Sra. IARA GUIMARÃES AMORIM, em razão do julgamento de irregularidades referentes a prestação de contas do
Município de Redenção do Gurguéia/PI, exercício financeiro de 2012 (fls. 15-21 dos autos digitalizados em ID: 32663209).
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.
É cediço que o comando constitucional insculpido no art. 37, §5°, da CRFB/88 estabelece a imprescritibilidade para as ações de ressarcimento de
danos ao erário. A essa questão registro que tramitou no Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário (RE) n.º 852.475 RG/SP - SÃO
PAULO, que trata de controvérsia relativa à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, em face de agentes públicos, em
decorrência de suposto ato de improbidade administrativo.
O E. STF, ao apreciar o RE n° 852.475 RG/SP, fixou a seguinte tese: "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na
prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa". (STF. Plenário. RE 852475/SP, Rel. orig. Min. Alexandre de Moraes,
Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 08/08/2018).
Vislumbra-se, pois, que a Suprema Corte entendeu que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento envolvendo atos de improbidade
administrativa praticados dolosamente. Logo, ato de improbidade administrativa que tenha causado prejuízo ao erário, praticado de forma
culposa, será prescritível e deverá ser proposta no prazo do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa.
No entanto, a nova lei de improbidade administrativa (Lei nº 14.230/2021), excluiu a modalidade culposa e define ato de improbidade
administrativa como:
Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de
suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de
2021)
Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos
previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).
Com isso, passa a ser necessário a presença do dolo específico que ateste de forma indene de dúvidas a vontade livre e consciente do agente
em alcançar o resultado ilícito (art. 1º, §2º da Lei nº 14.230/2021).
Ademais, em decorrência da alteração dos prazos para conclusão de inquérito civil e procedimento preparatório de inquérito civil, trazidas pela
Lei nº 14.230/2021, o Grupo Nacional de Centros de Apoio às Promotorias de Defesa do Patrimônio Público, aprovou o presente enunciado:
Os prazos previstos no artigo 23, §§2º e 3º da Lei 8.429/92, com as alterações da Lei 14.230/2021, têm aplicabilidade a partir do dia 26 de
outubro de 2021, data da sua entrada em vigor, sendo considerados impróprios e não extintivos, não impedindo o prosseguimento das
investigações, a produção de diligências investigativas ou o ajuizamento de ações de improbidade administrativa fora dos referidos prazos, desde
que por decisão devidamente fundamentada e observado o prazo prescricional estabelecido no artigo 23, caput, da referida lei.
Deste modo, os prazos em tela não impedem o prosseguimento das diligências investigativas, desde que observado o prazo prescricional de 08
(oito) anos, estabelecido no art. 23 da Lei nº 14.230/2021.
Ocorre, porém, que o Inquérito Civil Público em tela, apura fatos perpetrados em idos de 2012, sem qualquer contemporaneidade e com
baixíssima ou nula probabilidade de produção probatória satisfativa, notadamente no que tange à quantificação de possíveis danos ao erário.
Não há como se apontar aleatoriamente casos em que se presuma haver danos ao erário, uma vez que manobras contábeis podem disfarçar
irregularidades que demandam um conhecimento que vai além do saber jurídico do operador do direito.
Ademais, salutar informar que a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em sua 945ª Reunião Extraordinária,
realizada em 15 de março de 2017, deliberou pela aprovação da Orientação n.º 4, segundo a qual: "A antiguidade do fato investigado, o
esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha investigatória potencialmente idônea,
adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo de sua reabertura diante de novos
elementos".
No caso, pois, é forçoso admitir que a pretendida possibilidade de ajuizamento de Ação Civil Pública para responsabilização pelo eventual ato de
improbidade administrativa em função das irregularidades acima apontadas, fatos supostamente ímprobos praticados em 2012, encontra-se
fulminada pela prescrição, nos termos do art. 23 da Lei nº 14.230/2021.
Portanto, levando-se em consideração a ocorrência de prescrição das sanções dispostas na LIA, que o Supremo Tribunal Federal deixou claro
que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, e
tendo em vista a mínima probabilidade de se aferir o dano ao erário em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos apurados, o
arquivamento do presente procedimento é a medida que se impõe.
Ainda. O Conselho Superior do Ministério Público editou a Súmula nº 04 com a seguinte redação:
ARQUIVAMENTO. RESSARCIMENTO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TCE/PI. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. ACOMPANHAMENTO DE
MEDIDAS EXECUTÓRIAS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Promovido o arquivamento de inquérito civil público ou procedimento
preparatório de inquérito civil por ausência de infração ou por prescrição do ato de improbidade administrativa, o órgão do MPE fica dispensado
de adotar medidas ressarcitórias quando houver imputação de débito (dano ao erário) em acórdão condenatório do TCE/PI, o órgão de execução
ministerial deve instaurar procedimento administrativo próprio para recomendar e acompanhar as medidas executórias pelo Ente interessado,
encaminhando ao seu representante o título extrajudicial (acórdão do TCE/PI).
Desta forma, cabe ao ente público prejudicado a execução do título extrajudicial, devendo o MPE fiscalizar os atos/omissões da máquina pública
por meio de Procedimento Administrativo próprio, conforme determina a Súmula nº 04 do CSMP/PI.
Assim, pelos motivos expostos, tendo em vista a inexistência de fundamento para o ajuizamento de ação civil de improbidade administrativa,
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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 as provas já colhidas, nos termos do art. 12, da
Resolução CNMP nº 23/2007.
Publique-se em DOEMP/PI.
Notifique-se desta decisão, preferencialmente por meio eletrônico, o TCE/PI e o Município de Redenção do Gurguéia/PI, por seu prefeito.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Após homologação pelo E. CSMP/PI, extraia-se cópia dos Acórdãos nº 278/2015 e 280/2015 (fls. 15-21 dos autos digitalizados em ID:
32663209), a servir de justa causa para registro de AP, com a finalidade de se instaurar procedimento administrativo próprio para recomendar e
acompanhar o Ente interessado nas medidas executórias relacionadas ao título extrajudicial (acórdão do TCE/PI).
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Bom Jesus/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus-PI
Respondendo pela 2ª PJ de Bom Jesus-PI
I.C.P-SIMPn°000076-081.2017
DECISÃO
Arquivamento - ICP
INQUÉRITO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE CONTRATAÇÃO. PRESTADORES DE SERVIÇOS. LIMITE LEGAL E
PRUDÊNCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
Inquérito civil com base em mero indício, não confirmado durante o prazo ordinário, normativamente fixado para sua conclusão, deve ser
arquivado por falta de justa causa.
Trata-se
de
Inquérito
Civil
SIMP
N°
000076-081/2017
instaurado
a
fim
de
apurarsupostaviolaçãoàregra,doconcursopúblicocomexcessivonúmerodeprestadores de serviços e cargos comissionados no
município de Bom Jesus-PI durante os anos de 2013 a 2016(item 13 da decisão administrativa saneadora).
O presente procedimento teve início a partir de representação feita por então vereadores do município, através dos Of. 01/2015 e 03/2015 da
Câmara MunicipaldeBom Jesus-PI (autos físicos digitalizados).
Foram juntadas ao procedimento folhas de pagamento da Prefeitura de Bom Jesus-PI dos anos de 2013, 2014, além de contratos de prestação
de serviços.
Às fls. 204 (autos físicos - digitalizados) o representado, então Prefeito de Bom Jesus-PI, Marcos Antônio Parente Elvas Coelho, apresentou
manifestação nos autos sobre todas as imputações dos Vereadores, datada do ano de 2015.
Novamente, às fls. 285 (autos físicos - digitalizados), o foi protocolada, em 30/07/2019, petição subscrita por advogado constituído pelo
investigado, alegando em suma
que o tal demanda já estava sendo investigada junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, não podendo persistir outra investigação
sob o mesmo fato, sob pena de bis in idem.
Foi solicitado prorrogação de prazo ao CSMP, deferida nos termos da decisão de ID: 32798379/3.
Em novo despacho de ID: 33960939/2 foram solicitadas à P.M de BomJesus-PIcópia de lei municipal que regula a contratação temporária de
servidores públicos no município, vigente entre 2013 a 2016; ao TCE/PI informações sobre o registro de excesso de servidores temporário,
prestadores de serviços ou ocupantes de cargo em comissão, acima do limite legal, no município de Bom Jesus-PI, ou relatório em que o
município figura com o limite de gastos de pessoal acima do limite permitido pela LRF, durante os anos de 2013 a 2016, bem como informações
sobre possível emissão de recomendação à Administração sobre a matéria no período indicado; e ainda à Controladoria de Bom Jesus-PI
cópia das publicações me DOM dos RGFs do município durante os anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.
Todos os expedientes foram respondidos, conforme se constata nos autos.
Vieram-me os autos.
Éumsucintorelatório. Passoadecidir.
Nesse sentido, apregoa o art. 20 da LRF:
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais: (...)
III -na esfera municipal:
b) 54%(cinquentaequatroporcento)paraoExecutivo. (grifo nosso)
Com efeito, apesar deste ICP ter sido insaturado para apurara excesso de prestadores de serviços e comissionados no município, uma das
formas de
investigação se traduz na observação dos relatórios de gestão fiscal coligidos aos autos, enviados pela Controladoria do Município.
Não se pode olvidar a difícil constatação no presente caso uma vez que os fatos são praticamente internos à própria Administração. Resta aos
órgãos de controle apuração legal dos fatos através dos meios e mecanismos disponíveis à investigação.
Foram juntados os RGS do município demonstrando que a despesa com pessoal no período afirmado não ultrapassou consideravelmente o limite
prudencial estabelecido na LRF.
Em 2013:
No ano de 2014:
No ano de 2015:
O TCE em resposta à solicitação, informou na folha de informação protocolo nº 018678/2021 (autos SIMP ID: 34524194/23):
"Em atendimento à solicitação ministerial, procederam-se pesquisas nos sistemas internos não sendo localizada qualquer informação sobre
registro de excesso de servidores temporários, prestadores de serviços ou ocupantes de cargo em comissão, acima do limite legal, no município
de Bom Jesus-PI. Quanto ao limite de gastos de pessoal acima do limite permitido pela LRF, verificou-se que o município em questão figurou na
relação de municípios alertados, por esta Corte de Contas, por ultrapassarem os limites de alerta dos gastos com pessoal,nos exercícios de
2013 e 2015, e por ultrapassar o limite legal das despesas com pessoal no exercício de 2016, o ente não figurou no alerta feito relativo ao
exercício de 2014, conforme se vê nos documentos em anexo."
Outrossim, ad argumentandum tantum, ainda que segundo informou o TCE tenha o município em lume ultrapassado o limite de despesa com
pessoal no período de 2016 e figurado na relação de municípios alertados, por esta Corte de Contas, por ultrapassarem os limites de alerta dos
gastos com pessoal, nos exercícios de 2013 e 2015, possível aferir que a urbe tomou medidas administrativas com vistas à eliminação do
percentual da despesa excedente, o que, ao sentir ministerial, denota boa-fé e esforço da administração pública em se adequar ao regramento
legal.
Ademais, em consulta na rede mundial de computadores encontrou-se informações que o último concurso realizado pelo município foi no
ano de 2015,pelabancaCOPESE-UFPI, justamente na administração do prefeito representado.
Não há como se apontar aleatoriamente neste caso em específico queocorreu ato violador aos princípios administrativos, principalmente
por excesso de prestadores de serviços ou comissionados, uma vez que manobras contábeis e administrativas (gestão) podem disfarçar
irregularidades que demandam um conhecimento que vai além do saber jurídico do operador do direito.
Ademais a própria Súmula07,doCSMP/PIafirma:
ARQUIVAMENTO. IRREGULARIDADES MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO CONFIGUREM IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Homologa-se
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o
arquivamento de procedimento que tenha por objeto apurar irregularidades meramente formais que não configurem improbidades administrativas.
Assim, pelos motivos expostos, tendo em vista a inexistência de fundamento para o ajuizamento de ação civil PROMOVO o ARQUIVAMENTO do
feito por ausência de justa causa.
arquivamento.
Comunique-se a Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus-PI sobre o
Publique-se em DOEMP/PI.
Passado o prazo normativo, após a comunicação a C.M/BJ e publicação no diário do MP, não havendo recurso, certifique-se, e após remessa
necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Bom Jesus/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MÁRCIOGIORGICARCARÁROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus-PI Respondendo cumulativamente pela 2°PJ/BJ - Portaria PGJ n° 891/2021

2.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA - PI23392
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 010/2021
SIMP: 000171-174/2021
OBJETO: APURAR POSSÍVEL SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VIVENCIADA POR PESSOA IDOSA, VEZ QUE O
ADMINISTRADOR DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A DEIXA SEM ALIMENTAÇÃO E CUIDADOS ADEQUADOS.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 010/2021, instaurado com o
objetivo de apurar possível situação de vulnerabilidade social vivenciada por pessoa idosa.
O presente procedimento teve origem a partir do relatório social encaminhado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência
social/CREAS de Piracuruca/PI, no qual consta notícia de latente vulnerabilidade social vivenciada por pessoa idosa, em razão da conduta
negligente do administrador do seu benefício previdenciário, consistente em não realizar a destinação correta dos valores em favor da idosa (ID.
32734185).
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, realizou-se pesquisa em PJE/Themis Web, a fim de verificar a existência de
eventual ação de alteração de curatela ou de interdição em favor da idosa vulnerável, conforme certidão acostada aos autos(ID. 32924206).
Além disso, solicitou-se ao INSS informações sobre benefícios ativos em favor da idosa, empréstimos averbados, bem como sobre
procuradores/representantes e movimentações nos últimos 12 (doze) meses. Em resposta, foi encaminhada a documentação juntada aos autos
(ID. 33504468).
Adiante, o CREAS encaminhou relatório social atualizado, conclusivo no sentido de que as orientações fornecidas pela equipe multiprofissional e
diligências realizadas durante o acompanhamento socialresultaram em significativa melhora no contexto da idosa (ID. 34455640).
Com o intuito de melhor instruir o feito, realizou-se reunião com a presença do Presidente do Conselho Municipal de Proteção à Pessoa Idosa de
Piracuruca/PI, na qual foi informado que a idosa em acompanhamento se encontra bem, sob os cuidados da filha. Na oportunidade, este foi
orientado a procurar a Defensoria Pública da comarca, com vistas a regularizar a situação da idosa, notadamente com o ajuizamento de ação de
curatela (ID. 34651571).
Por fim, foram encaminhadas cópias integrais dos autos à 1.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca/PI, para conhecimento e medidas que
entender cabíveis no âmbito criminal (ID. 53319194).
É o relatório.
Passa-se à decisão.
Verifica-se que o objeto do presente procedimentos se restringiu a averiguar possível violação de direitos de pessoa idosa, provocada, sobretudo,
pela administração indevida dos seus recursos financeiros.
Conforme se depreende-se da análise dos autos, houve a resolutividade extrajudicial do problema, vez que foram adotadas as providências
necessárias para a superação da vulnerabilidade noticiada, bem como para a facilitação do acesso da idosa em acompanhamento aos direitos
socioassistenciais e à rede de proteção social.
Destaca-se, por fim, que foram encaminhadas cópias dos autos à 1.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca/PI, de modo que eventual violência
patrimonial será investigada no âmbito criminal.
Desta feita, verifica-se que o presente procedimento extrajudicial atingiu o seu objetivo, não se vislumbrando outras providências a serem
adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTOdeste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução n.º 174/2017 do 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 Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Em razão do disposto no art. 13, § 2.º, da Resolução n.º 174/2017, 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.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público e o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadaniado presente
arquivamento, com cópia desta decisão.
Expedientes necessários.
Piracuruca/PI, datado e assinado digitalmente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RESPONDENDO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 073/2020
SIMP: 000411-174/2020
OBJETO: ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EFETIVAÇÃO DE MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
PARA A PREVENÇÃO DA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 073/2020, instaurado por meio da Portaria n.º 097/2020, com o objetivo de acompanhar e
fiscalizar a efetivação de medidas específicas de proteção à pessoa com deficiência para a prevenção da COVID-19, no município de São João
da Fronteira/PI.
Em sede de diligências iniciais, foram expedidas Recomendações Ministeriais destinadas ao Prefeito, ao Secretário Municipal de Saúde e
Secretária Municipal de Assistência Social de São João da Fronteira/PI, orientando a adoção de medidas específicas de proteção às pessoas
com deficiência. Em resposta, os respectivos destinatários informaram o acatamento integral de todos os termos dos aludidos instrumentos
recomendatórios.
Adiante, em atenção à solicitação ministerial, a Secretaria Municipal de Assistência Social encaminhou cópia do Plano de Contingência
recomendado.
Por fim, realizou-se audiência extrajudicial com a presença do Secretário Municipal de Saúde, oportunidade em que este prestou informações
acerca das medidas de proteção à pessoa com deficiência durante a pandemia de Covid-19, destacando que o Município está há quase dois
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meses sem registrar novos casos de contaminação.
É o relatório.
Passo à decisão
Segundo se depreende dos autos, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs este procedimento, na medida em que Município
de São João da Fronteira/PI acatou de forma integral o recomendado por esta Promotoria de Justiça e adotou as diligências necessárias. Além
disso, durante a tramitação do procedimento, não houve constatação de irregularidades.
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 de 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. 13, § 2.º, da Resolução 174/2017, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
Comunique-se desta decisão, via SEI, o Conselho Superior do Ministério Público - CSMP e o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde CAODS.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema SIMP e no livro próprio.
Publique-se em DOEMPI.
Cumpra-se.
Piracuruca/PI, datado e assinado digitalmente.
JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RESPONDENDO

2.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BRANCA - PI23393
Inquérito Civil Público nº 04/2021
SIMP Nº 174-166/2021
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato, outrora convertida em Inquérito Civil Público - ICP (Portaria 08/2021), em razão de necessidade de conclusão de
prazo para finalização do procedimento junto a Promotoria de Justiça de Água Branca, face aos prazos estabelecidos na Resolução 174/2017
CNMP.
Segundo consta nos autos, o Sítio Alexandrino, na cidade de Água Branca teria sido adquirido pelo então candidato ao pleito eleitoral municipal
passado e o referido imóvel teria sido cedido a órgão do município.
O então candidato fora alienado a terceiros, e adquirido por RONALDO e AURICELIO, irmãos do então prefeito de Água Branca, sr. JONAS
MOURA.
O senhor GILSON ALEXANDRINO DE CARVALHO foi ouvido em teleconferência e juntou documentação a cerca da transação imobiliária. O
terreno fora adquirido por R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), sendo R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) depositado pela empresa
F R M DE ARAÚJO COM E REP ME, pertencente a FRANCISCO RONALDO DE MOURA ARAÚJO.; R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
depositados pelo então candidato a prefeito JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR, que fora eleito no pleito municipal; R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), pagos pelo então prefeito de Água Branca, Sr. JONAS MOURA; R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) por ALDEFRAN RODRIGUES DOS
SANTOS.
Todos os comprovantes de pagamento foram encaminhados pelo alienante do imóvel.
Realizadas pesquisas no TCE/PI, bem como nos extratos do município, não verifiquei nenhum pagamento ilegal realizado pelo município ou
suspeito.
Oficiado ao município, este informou que o imóvel fora cedido, sem nenhum ônus, para a o município, consoante se depreende da documentação
em anexo, nos presentes autos.
Requerido por meio de SEIC-95256, ao COAF (SIMP 119-166/2022), requerido em 24/02/2022, RIF, não tendo sido encontrado, nenhum
elemento capaz de inferir ilegalidade na aquisição do terreno, no que se refere a eventuais desvios de recursos públicos, cuidando-se, na
espécie, em nosso juízo, de transação de natureza cível, sem comprovação cabal de ilicitude.
O Essencial a relatar.
Ressalto que não restou comprovados, nos autos, pelas provas colhidas em sede de instrução do procedimento em epígrafe, eventual ilegalidade
nos autos, sobre eventuais desvios de numerários públicos para aquisição do terreno.
A eventual utilização do terreno, por parte do município, sem nenhum ônus para este, embora constitua, em tese, ato que afronte a "moralidade
administrativa", vez que o atual gestor contribuiu financeiramente para a aquisição do imóvel, este não constitui, em tese, ato de improbidade
administrativa (sobretudo face à nova sistemática da improbidade administrativa, notadamente a Lei 14,230/2021, que deu novos contornos ao
ato de improbidade administrativa).
Desta forma, não vislumbrei qualquer ilegalidade capaz de ensejar ajuizamento de ação em face dos envolvidos.
Entretanto, entendo que viola o princípio da moralidade, a utilização de sítio, cuja aquisição se deu por transferência de valores da conta do atual
gestor do município consoante se depreende da documentação que repousa nos autos.
Mesmo que não haja ônus na utilização do bem imóvel, os custos de manutenção do mesmo são arcados pelo município, revelando vantagem
econômica para o gestor, que contribuiu com a aquisição do mesmo, de sorte que determino o envio de cópia da presente decisão, ao gestor
municipal RECOMENDANDO que o mesmo suspenda a utilização do terreno, pelo município face a ofensa ao princípio constitucional da
moralidade.
Cumpridas as diligências do parágrafo anterior, determino o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil Público, remetendo-o, por meio
eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público, para os devidos fins, com as homenagens de praxe e estilo.
Cumpra-se.
Água Branca (PI), segunda-feira, 9 de maio de 2022, 11:24:42.
MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça

2.12. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR - PI23394
NotíciadeFato
SIMP nº 00015-064/2022
DESPACHO
Trata-se de procedimento extrajudicial instaurado no sistema SIMP sob protocolo nº 00015-064/2022 para apurar possível prática de crime de
inserção de dados falsos em sistema de informações, na forma do art. 313-A do Código Penal, no bojo do processo 0000762- 96.2019.8.18.0026.
A 4ª Promotoria de Justiça adotou as providências cabíveis e requisitou a instauração de Inquérito Policial por meio do Ofício Requisitório nº
11/2022.
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Conforme acostado aos autos, a Autoridade Policial respondeu afirmando que já to- mou as medidas necessárias para apuração dos fatos.
É o relatório.
Assim, após o órgão ministerial tomar as providências cabíveis, a investigação seguirá sob a presidência da Autoridade Policial, que no fim do
inquérito irá indiciar ou não o investigado e remeterá os autos ao Poder Judiciário.
Portanto, cumprido com o seu propósito, a Notícia de Fato carece de arquivamento.
Diante o exposto, DETERMINO:
a promoção de arquivamento dos autos na Promotoria de Justiça;
seja providenciada a publicação da decisão de arquivamento no Diário Oficial do Ministério Público;
seja comunicado ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Maior sobre a de- cisão de arquivamento dos presentes autos.
Campo Maior, 12 de abril de 2022.
MárioAlexandreCosta Normando
Promotor de Justiça

2.13. PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE BOM JESUS - PI23395
PORTARIA Nº 10/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 05/2022
Objeto: Instaurar Procedimento Administrativo com a finalidade de recomendar e acompanhar as ações adotadas pela Secretaria Estadual de
Saúde do Piauí e pelo Hospital Regional Manoel de Sousa Santos para corrigirem as irregularidades constantes no Termo de Notificação e
Interdição nº 5715, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí, de modo a garantir a integridade física dos servidores do referido Hospital,
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e visitantes, bem como o regular funcionamento das instalações da unidade.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Regional de Bom Jesus, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da
Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO 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 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 (Art. 197 da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.425, de 30 de março de 20171, que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a
incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público;
CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 5.483, de 10 de agosto de 20052, a qual dispõe sobre a competência do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Piauí e sobre o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado, e dá outras providências, mormente o que está estipulado
em seu Art. 2º, incisos IX e X;
CONSIDERANDO as disposições contidas no Decreto Estadual nº17.688/20183, que institui o Regulamento de Segurança contra incêndio das
edificações e áreas de risco no Estado do Piauí e estabelece outras providências;
CONSIDERANDO o Manual de Segurança Contra Incêndio em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA)4;
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Administrativo Integrado nº 026/2020 (SIMP nº 000171-225/2020), instaurado pelo Grupo de
Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP/MPPI, conjuntamente com as 48ª e 56ª Promotorias de Justiça de Teresina,
com a finalidade de fomentar a correção das irregularidades constatadas, notadamente quanto à necessidade de informatização completa do
Processo de Segurança contra Incêndio, mantendo disponíveis, na rede mundial de computadores, informações completas sobre todos os
alvarás de licença ou autorização, nos termos da Lei Federal nº 13.425/2017, e de efetiva operacionalização do Fundo de Aparelhamento e
Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí -FUNAP-CBMEPI;
CONSIDERANDO que foi apurado, no supradito Procedimento Administrativo Integrado, a existência de irregularidades constatadas e
especificadas no Termos de Notificação e Interdição nº 5715, 5716,5718, 5719, 5713, 5721, 5725, 5722, 5720 e demais documentos juntados ao
mencionado Procedimento Administrativo Integrado, referente as vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí nos
seguintes hospitais: Hospital Regional Manoel de Sousa -Bom Jesus; Hospital João Pacheco Cavalcante -Corrente; Unidade Mista de Santa
Filomena; Hospital Estadual Domingos Chaves -Canto do Buriti; Hospital Francisco Ayres Cavalcante -Amarante; Hospital Regional Deolindo
Couto -Oeiras; Hospital Regional Senador Cândido Ferraz -São Raimundo Nonato; Hospital Estadual Teresina Nunes Barros -São João do Piauí;
Hospital Regional de Campo Maior; Hospital Estadual José Furtado de Mendonça -São Miguel do Tapuio; Hospital Regional Leônidas Melo Barras;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é o órgão público encarregado de promover o inquérito civil público e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO o art. 3º, da Resolução nº 164/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe que "o Ministério Público, de
ofício ou mediante provocação, nos autos de inquérito civil, de procedimento administrativo ou procedimento preparatório, poderá expedir
recomendação objetivando o respeito e a efetividade dos direitos e interesses que lhe incumba defender e, sendo o caso, a edição ou alteração
de normas";
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, por intermédio do Promotor de Justiça
signatário, resolve:
INSTAURAR o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 05/2022 com a finalidade de recomendar e acompanhar as ações adotadas pela
Secretaria Estadual de Saúde do Piauí e pelo Hospital Regional Manoel de Sousa Santos para corrigirem as irregularidades constantes
no Termo de Notificação e Interdição nº 5715, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí, de modo a garantir a integridade física
dos servidores do referido Hospital, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e visitantes, bem como o regular funcionamento das
instalações da unidade.
Determino, desde já, as seguintes diligências:
1. AUTUAÇÃO da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
2. REMESSA desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde CAODS/MPPI,
para conhecimento.
3. REMESSA desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça;
4. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO ao SecretárioEstadual da Saúde, Exmo. Sr. Antônio Neris Machado Júnior, e à Diretora-geral do
Hospital Manoel de Sousa Santos, Sra. Maria da Guia da Silva Pereira, para que adotem asprovidências a fim decorrigirem as
irregularidades constantes no Termo de Notificação e Interdição nº 5715, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí, de modo a
garantir a integridade física dos servidores do Hospital, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e visitantes, bem como o regular
funcionamento das instalações da unidade.
5. NOMEIA-SE os servidores da Secretaria Unificada da sede da Promotoria de Justiça de Bom Jesus/PI, para secretariar este
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procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
Após autuação, registro, cumprimento do despacho e esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos para as demais
providências.
Cumpra-se.
Bom Jesus-PI, 05 de maio de 2022.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
1http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13425.htm
2http://www.cbm.pi.gov.br/download/201905/CBM27_526a51fd0b.pdf
3http://www.cbm.pi.gov.br/download/202004/CBM23_e549777c12.pdf
4https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/manual-seguranca-contra-incendio-emestabelecimentos-assistenciais-de-saude.pdf/view
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 06/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Regional de Bom Jesus, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da
Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO 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 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 (Art. 197 da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.425, de 30 de março de 20171, que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a
incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público;
CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 5.483, de 10 de agosto de 20052, a qual dispõe sobre a competência do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Piauí e sobre o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado, e dá outras providências, mormente o que está estipulado
em seu Art. 2º, incisos IX e X;
CONSIDERANDO as disposições contidas no Decreto Estadual nº17.688/20183, que institui o Regulamento de Segurança contra incêndio das
edificações e áreas de risco no Estado do Piauí e estabelece outras providências;
CONSIDERANDO o Manual de Segurança Contra Incêndio em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA)4;
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Administrativo Integrado nº 026/2020 (SIMP nº 000171-225/2020), instaurado pelo Grupo de
Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP/MPPI, conjuntamente com as 48ª e 56ª Promotorias de Justiça de Teresina,
com a finalidade de fomentar a correção das irregularidades constatadas, notadamente quanto à necessidade de informatização completa do
Processo de Segurança contra Incêndio, mantendo disponíveis, na rede mundial de computadores, informações completas sobre todos os
alvarás de licença ou autorização, nos termos da Lei Federal nº 13.425/2017, e de efetiva operacionalização do Fundo de Aparelhamento e
Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí -FUNAP-CBMEPI;
CONSIDERANDO que foi apurado, no supradito Procedimento Administrativo Integrado, a existência de irregularidades constatadas e
especificadas no Termos de Notificação e Interdição nº 5715, 5716,5718, 5719, 5713, 5721, 5725, 5722, 5720 e demais documentos juntados ao
mencionado Procedimento Administrativo Integrado, referente as vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí nos
seguintes hospitais: Hospital Regional Manoel de Sousa -Bom Jesus; Hospital João Pacheco Cavalcante -Corrente; Unidade Mista de Santa
Filomena; Hospital Estadual Domingos Chaves -Canto do Buriti; Hospital Francisco Ayres Cavalcante -Amarante; Hospital Regional Deolindo
Couto -Oeiras; Hospital Regional Senador Cândido Ferraz -São Raimundo Nonato; Hospital Estadual Teresina Nunes Barros -São João do Piauí;
Hospital Regional de Campo Maior; Hospital Estadual José Furtado de Mendonça -São Miguel do Tapuio; Hospital Regional Leônidas Melo Barras;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é o órgão público encarregado de promover o inquérito civil público e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO o art. 3º, da Resolução nº 164/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe que "o Ministério Público, de
ofício ou mediante provocação, nos autos de inquérito civil, de procedimento administrativo ou procedimento preparatório, poderá expedir
recomendação objetivando o respeito e a efetividade dos direitos e interesses que lhe incumba defender e, sendo o caso, a edição ou alteração
de normas";
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, por intermédio do Promotor de Justiça
signatário, resolve:
RECOMENDAR ao SecretárioEstadual da Saúde, Exmo. Sr. Antônio Neris Machado Júnior, e à Diretora-geral do Hospital Manoel de
Sousa Santos, Sra. Maria da Guia da Silva Pereira, para que adotem asprovidências a fim decorrigir as irregularidades constantes no
Termo de Notificação e Interdição nº 5715, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí, de modo a garantir a integridade física
dos servidores do Hospital, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e visitantes, bem como o regular funcionamento das
instalações da unidade.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos, especialmente como elemento probatório para
eventuais ações civis e criminais:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
c) fixa-se o prazo de 30 (trinta), a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Regional de Bom Jesus a documentação hábil a provar o fiel cumprimento das
medidas retromencionadas.
Encaminhe-se a presente Recomendação à Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa
da Saúde - CAODS/MPPI, para conhecimento, e ao destinatário para conhecimento e cumprimento.
Dê-se conhecimento ao Conselho Municipal de Saúde, para que acompanhe o cumprimento da presente recomendação e ao Conselho dos
Secretários Municipais de Saúde - COSEMS para conhecimento.
Bom Jesus-PI, 05 de maio de 2022.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
1http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13425.htm
2http://www.cbm.pi.gov.br/download/201905/CBM27_526a51fd0b.pdf
3http://www.cbm.pi.gov.br/download/202004/CBM23_e549777c12.pdf
4https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/manual-seguranca-contra-incendio-emestabelecimentos-assistenciais-de-saude.pdf/view
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2.14. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA - PI23396
NOTÍCIA DE FATO Nº 015/2021
PORTARIA Nº 033/2021 (SIMP: 000050-034/2022)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça 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, "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 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 a noção do mínimo existencial, que abrange a satisfação dos valores mínimos fundamentais descritos no art. 6º, da
Constituição Federal como: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, segurança, lazer, como decorrência indispensável para a
efetivação da vida humana com dignidade;
CONSIDERANDO que a Assistência Social constitui direito do cidadão, sendo política de seguridade social, de natureza não contributiva, que
prevê 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 são funções da política de assistência social a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos,
organizando-se sob a forma de um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, denominado SUAS (NOB/SUAS 2012);
CONSIDERANDO que por serviços socioassistenciais consideram-se as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e
cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência
Social (art. 23, da Lei n° 8.742/93);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 15, da Lei nº 8.742/1993-Lei Orgânica da Assistência Social/ LOAS, é da competência dos Municípios
a execução direta dos serviços socioassistenciais;
CONSIDERANDO que o art. 17, inciso V, da Resolução Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS nº 33/2012, que aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, e fixa a responsabilidade dos Municípios na prestação dos serviços
socioassistenciais consistentes em atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população (art. 23, da Lei nº 8.742/1993-Lei Orgânica
da Assistência Social/ LOAS);
CONSIDERANDO as disposições da Portaria nº 337/2020, do Ministério da Cidadania, que dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, (COVID-19), no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social-SUAS;
CONSIDERANDO que o sistema de assistência social rege-se pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências rentabilidade econômica; da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas
demais políticas públicas; e do respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como
à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, ao teor do art. 40, da Lei n° 8.472/93;
CONSIDERANDO que o financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos nesta lei far-se-á com os recursos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das demais contribuições sociais previstas no art. 195, da Constituição Federal, além daqueles
que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), segundo ditame do art. 28, da Lei n° 8.472/93;
CONSIDERANDO que os benefícios eventuais são de caráter suplementar e provisório prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de
nascimento, morte e outras situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, conforme estabelece a Lei n° 8.742/1993 — Lei
Orgânica de Assistência Social/LOAS, em seu art. 22; a Resolução CNAS n° 212, de 19/10/2006 e o Decreto n°6.307/2007;
CONSIDERANDO que a regulamentação dos Benefícios Eventuais e a organização do atendimento aos beneficiários são responsabilidade dos
Municípios e do Distrito Federal, os quais devem observar os critérios e prazos estabelecidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social;
CONSIDERANDO que o beneficio eventual deve ser oferecido nos casos de: 1 — Nascimento, para atender as necessidades do bebê que vai
nascer; apoiar a mãe nos casos em que o bebê nasce morto ou morre logo após o nascimento; e apoiar a família em caso de morte da mãe; 2 —
Morte, para atender as necessidades urgentes da família após a morte de um de seus provedores ou membros; atender as despesas de urna
funerária, velório e sepultamento, desde que não haja no município outro beneficio que garanta o atendimento a estas despesas; 3 —
Vulnerabilidade Temporária, para o enfrentamento de situações de riscos, perdas e danos à integridade da pessoa e/ou de sua família e outras
situações sociais que comprometam a sobrevivência; 4 — Calamidade Pública, para garantir os meios necessários à sobrevivência da família e
do indivíduo, com o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia das pessoas e famílias atingidas;
CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 4.916/2016 dispõe sobre a concessão de Benefícios Eventuais no âmbito do Município de Teresina, em
conformidade com a Lei Federal n° 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS), com alterações posteriores, e dá outras providências;
CONSIDERANDO que os Centros de Referência de Assistência Social - CRAS são responsáveis por avaliar a necessidade de
acompanhamento, bem como a necessidade de concessão de outros benefícios eventuais (cesta básica, kit acolhimento, dentre outros)
considerando os critérios para acessá-los e seguindo o fluxo de solicitação padrão via Sistema de Gestão de Benefícios Eventuais (SiGBE)
Municipal;
CONSIDERANDO o que prevê a letra do art. 6ª, da Constituição Federal, o qual, com a promulgação da Emenda 64, de Fevereiro/2010, passou
a assegurar o direito a alimentação como direito social, trazendo para os cidadãos brasileiros melhores condições de vida e obrigando o Estado a
assegurar a todos, não somente o direito a alimentação, mas sim a uma alimentação com qualidade;
CONSIDERANDO que, em 1999, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais do Alto Comissariado de Direitos Humanos da
Organização das Nações Unidas, ao divulgar o Comentário Geral nº 12, entendeu que o direito à alimentação adequada é indivisivelmente ligado
à dignidade inerente à pessoa humana e é indispensável para a realização de outros direitos humanos consagrados na Declaração Universal de
Direitos Humanos;
CONSIDERANDO que, nos termos do que preconiza a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura-FAO (Food and
Organization Alimentation), o mínimo de 2500 kg/cal (duas mil e quinhentas kilo calorias) por dia é a quantidade ideal de alimentação para cada
pessoa humana;
CONSIDERANDO o que delineiam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS, a agenda de desenvolvimento da Organização das
Nações Unidas-ONU para o Século XXI, em especial o 2º Objetivo, que é o de "acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar
a nutrição e promover a agricultura sustentável", até o ano de 2030, cerne dos esforços da Organização das Nações Unidas para Agricultura
e Alimentação (FAO), para garantir que as pessoas tenham acesso regular a alimentos de alta qualidade para uma vida ativa e saudável;
CONSIDERANDO que, em 2012, o Brasil ratificou o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais-PIDESC, que reconhece,
em seu art. 11, o direito à alimentação adequada, bem como o dever do Estado de promover e assegurar este direito para todos os indivíduos;
CONSIDERANDO que a adoção das políticas e ações voltadas para a garantia do direito à alimentação deverá levar em conta as dimensões
ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais, sendo dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar,
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fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para sua exigibilidade;
CONSIDERANDO o que preceitua o art. 2º, da Lei nº 11.346/2006-Lei de Segurança Alimentar e Nutricional/LOSAN, segundo o qual "a
alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos
direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para
promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população";
CONSIDERANDO que o Estado brasileiro, a fim de garantir diversos direitos sociais, tem gerido políticas públicas por meio de sistemas
integrados e participativos, possibilitando à sociedade civil monitorar políticas, a exemplo do que ocorre com o Sistema Único de Saúde-SUS e o
Sistema Único de Assistência Social-SUAS, criando, por meio da Lei nº 11.346/2006, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e NutricionalSISAN, cujo objetivo é "formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, estimular a integração dos esforços entre
governo e sociedade civil, bem como promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional do País"
(art. 10);
CONSIDERANDO as disposições da Portaria Conjunta nº 3, de 30 de Setembro de 2020, do Ministério da Cidadania; Secretaria Especial do
Desenvolvimento Social e Secretaria Nacional de Assistência Social, que aprova orientações técnicas para a operacionalização das ações de
incremento à segurança alimentar e nutricional aos usuários do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, por meio da Nota Técnica nº
03/2020, devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo novo
coronavírus, COVID-19, conforme disposições da Portaria MC nº 385, de 13 de maio de 2020;
CONSIDERANDO que a situação epidemiológica decorrente da COVID-19, as pessoas expostas às situações de insegurança alimentar e
nutricional, constituem um grupo de alta vulnerabilidade e a alimentação é considerada fator essencial para a manutenção e proteção da vida, da
saúde e boa nutrição;
CONSIDERANDO que a oferta de alimentos deve ser realizada na perspectiva do direito de cidadania e do direito humano à alimentação,
princípio estruturante da política de segurança alimentar e nutricional, cujas ações visam ao atendimento de situações de fragilidade na
capacidade de famílias e indivíduos no enfrentamento às vulnerabilidades ocasionadas pela pandemia, e não somente mediante situação de
insegurança alimentar;
CONSIDERANDO que, no âmbito do SUAS, a entrega de alimentos é uma provisão complementar que deve ser feita de forma integrada com os
demais serviços e provisões emergenciais, por meio da promoção do atendimento/acompanhamento das famílias e indivíduos nos equipamentos
socioassistenciais;
CONSIDERANDO que, no contexto pandêmico ora vivenciado, as vulnerabilidades sociais foram demasiadamente acentuadas, como
decorrência do crescimento do desemprego, da precarização das relações de trabalho, da paralisação de muitas atividades econômicas, fazendo
com que sejam essenciais programas de apoio - ora escasseados ou inexistentes -, aumentando o fosso da desigualdade social e atingindo cerca
de 14 milhões de pessoas, ora desempregadas, segundo dados mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios-PNAD Contínua,
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 31, da Lei nº 8.432/93-Lei Orgânica da Assistência Social/LOAS, incumbe ao Ministério Público zelar
pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às pessoas em situação de vulnerabilidade social, notadamente;
CONSIDERANDO que todos os indicativos de cestas básicas aferidos pelas equipes técnicas dos centros de Referência da Assistência SocialCRAS e identificados nas visitas domiciliares realizadas pelas equipes técnicas, merecem serem integralmente atendidos, sob pena de infligir às
famílias vulnerabilizadas condições mais desumanas, o que prejudicará mais ainda sua subsistência básica, com a imposição da fome, fora todo
o contexto pandêmico, que já é por demais aterrador;
CONSIDERANDO a informação prestada de forma anônima, via Whatsapp desta 49ª Promotoria de Justiça, dando conta de que, além da
diminuição de itens da cesta básica fornecida pelo Município de Teresina, supostamente foram retirados os itens essenciais como café e açúcar;
CONSIDERANDO a informação contida no Protocolo SIMP: 000018-034/2022, atinente à aquisição de 40.000 (quarenta mil) cestas básicas no
final do ano de 2021 pelo Município de Teresina, em documento apresentado pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e
Políticas Integradas - SEMCASPI, no qual foi afirmado que as cestas básicas distribuídas contem na sua composição açúcar e café;
CONSIDERANDO que a divergência de informações apresentadas pelo Noticiante e pela SEMCASPI merece ser investigada, buscando-se a
solução mais equânime para o problema;
CONSIDERANDO que já tramitou nesta 49ª PJ procedimento (Protocolo SIMP: 000104-034/2021) dando conta de que, segundo a Noticiante,
após o arquivamento dos autos do Procedimento Administrativo nº 011/2021 (SIMP: 000023-034/2021),o conteúdo das cestas básicas referentes ao benefício eventual para resguardar a vulnerabilidade temporária - tornou a ser reduzido, desta vez em quantidade inferior
à reclamação inicial, tendo havido também piora na qualidade dos produtos integrantes das cestas básicas;
CONSIDERANDO que moradores atingidos pelo sinistro ocorrido em Abril/2019 no Bairro Parque Rodoviário informaram da redução de itens das
cestas, assim como da retirada dos itens café e açúcar;
CONSIDERANDO que, nos autos do Procedimento Administrativo nº 011/2021 (SIMP: 000023-024/2021), o Município afirmou que seria feita a
entrega mensal de 02 (duas) cestas básicas às famílias para que, desta forma, tornassem a receber a quantidade de alimentos adequada, mas,
segundo a representante dos moradores, tal situação não persistiu após o arquivamento dos autos mencionados;
CONSIDERANDO que a gestão pública, diante do contexto de uma pandemia que agravou demasiadamente as muitas vulnerabilidades sociais
existentes na nossa capital, tem o dever de não permitir que haja solução de continuidade na aquisição e fornecimento de cestas básicas, as
quais são o substrato principal da segurança alimentar e essenciais à sobrevivência minimamente dignas e humanas de uma enorme parcela da
população teresinense;
RESOLVE
Instaurar a presente NOTÍCIA DE FATO Nº 015/2022para apurar os fatos acima narrados, para tanto adotando as medidas pertinentes ao caso.
Para tanto, DETERMINO:
a) Seja registrada no livro próprio e no SIMP a instauração da presente Notícia de Fato;
b) Seja encaminhada cópia dessa Portaria, para conhecimento e publicação, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da
Cidadania-CAODEC e ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí-DOEMP;
c) Após o cumprimento das determinações, expeça-se ofício à SEMCASPI solicitando informações acerca da denúncia formulada nesta 49ª PJ,
especialmente no que se refere à suposta diminuição de itens da cesta básica entregue em decorrência de Benefício Eventual relativo à situação
de vulnerabilidade, inclusive com supressão dos itens café e açúcar, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias para resposta.
Cumpra-se.
Teresina-PI, 09 de Maio de 2022
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos
NOTÍCIA DE FATO Nº 016/2022
PORTARIA Nº 034/2022 (SIMP: 000051-034/2022)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos Humanos,
no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, 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,
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, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal, e
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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 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,
III, da Constituição Federal;
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 a noção do mínimo existencial, que abrange a satisfação dos valores mínimos fundamentais descritos no art. 6º, da
Constituição Federal, como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, segurança, lazer, como decorrência indispensável para a
efetivação da vida humana com dignidade;
CONSIDERANDO que o sistema de assistência social rege-se pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável
pelas demais políticas públicas; e do respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, ao teor do art. 4°, da Lei n° 8.472/93;
CONSIDERANDO que a Assistência Social constitui direito do cidadão, sendo política de seguridade social, de natureza não contributiva, que
prevê 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 por serviços socioassistenciais consideram-se as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e
cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência
Social (art. 23, da Lei n° 8.742/93);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 15, da Lei nº 8.742/1993-Lei Orgânica da Assistência Social/ LOAS, é da competência dos Municípios
a execução direta dos serviços socioassistenciais;
CONSIDERANDO que o art. 17, inciso V, da Resolução Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS nº 33/2012, que aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, e fixa a responsabilidade dos Municípios na prestação dos serviços
socioassistenciais consistentes em atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população;
CONSIDERANDO a informação recebida via e-mail institucional da 49ª Promotoria de Justiça, a qual veicula mensagem eletrônica encaminhada
pelo Núcleo de Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar-NUPEVID que, por sua vez, encaminha
denúncia registrada no Disque 180 sob nº 1124769, registrada em 21.04.2022, a qual trata sobre violência contra pessoa socialmente vulnerável,
esse que "tem pensamentos suicidas, está com problema de saúde e vem passando fome; que a vítima mora em uma zona rural e não recebe
nenhum tipo de benefício do governo; que não consegue, devido a depressão, sair para procurar qualquer tipo de ajuda";
CONSIDERANDO que a vítima em questão é nominada como SR. ALONSO DA SILVA DE OLIVEIRA, com idade entre 55 e 59 anos, que reside
no Povoado Santa Teresa em uma casa branca de palha com cerca antiga de madeira, próximo à Estrada das Palmeiras, zona rural deste
Município de Teresina-PI (contato telefônico [86] 99595-3880);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação
das Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente
ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações,
conforme define o art. 4º, da Resolução CNMP nº 174/2017;
RESOLVE
Instaurar a Notícia de Fato nº 016/2022, para adotar as medidas pertinentes à resolução da demanda acima citada.
Para tanto, DETERMINO:
1) Seja registrada no livro próprio e no SIMP a instauração da presente Notícia de Fato;
2) Seja encaminhada cópia da presente Portaria, para conhecimento e publicação, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da
Cidadania-CAODEC e ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
3) Seja oficiado à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas-SEMCASPI, mediante a intervenção do
Centro de Referência da Assistência Social-CRAS do território, solicitando-se a averiguação da situação do SR. ALONSO DA SILVA DE
OLIVEIRA, a fim de que sejam indicadas as medidas para o caso, inclusive em relação à inclusão em Benefícios Eventuais a cargo do Município
de Teresina-PI, para tanto ficando fixado o prazo de 10 (dez) dias para resposta;
4) Seja oficiado à Fundação Municipal de Saúde-FMS, mediante a intervenção da Unidade Básica de Saúde do território, solicitando-se a
averiguação da situação do SR. ALONSO DA SILVA DE OLIVEIRA, a fim de que sejam indicadas as medidas para o caso, para tanto ficando
fixado o prazo de 10 (dez) dias para resposta.
Em ambos os casos, as respostas deverão serem preferencialmente encaminhadas para o e-mail 49promotoriadejustica@mppi.mp.br, em face
das medidas de prevenção à COVID-19.
Publique-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 09 de Maio de 2022
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

2.15. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ - PI23397
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 23/2022
SIMP 000583-177/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO
PIAUÍ (2ª PJV), no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da
Constituição Federal, art. 27, § único, IV, da Lei n° 8.625/93 e art. 38, § único, IV, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna, que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que, para o exercício da função institucional prevista no art. 129, II, CF, a Lei nº 8.625/1993 estabelece caber ao Ministério
Público expedir recomendações, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito (art. 27,
parágrafo único, inciso IV);
CONSIDERANDO a demanda entabulada no Procedimento Administrativo (PA) nº 50/2021 - SIMP 000583-177/2021, que tramita no âmbito
desta 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí, com vistas a apurar denúncia narrando possível negativa de atendimento no Hospital
Regional Eustáquio Portela (HREP);
CONSIDERANDO que os documentos acostados pelo hospital indicam impropriedades no preenchimento das fichas de consulta e classificação
de risco, o que demonstra desconhecimento e despreparo da equipe quanto aos fluxos assistenciais do serviço;
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CONSIDERANDO que os próprios documentos de registros hospitalares acostados ao procedimento evidenciam a falta de avaliação médica de
paciente, apesar de constar na escala dois profissionais no plantão;
CONSIDERANDO que a Resolução CFM nº. 2077/2014 dispõe sobre a normatização do funcionamento dos Serviços Hospitalares de Urgência
e Emergência, bem como do dimensionamento da equipe médica e do sistema de trabalho, a qual se aplica, conforme art. 1º, aos Serviços
Hospitalares de Urgência e Emergência, públicos e privados, civis e militares, em todos os campos de especialidade;
CONSIDERANDO que referida Resolução estabelece:
Art. 2º Tornar obrigatória a implantação do Acolhimento com Classificação de Risco para atendimento dos pacientes nos Serviços
Hospitalares de Urgência e Emergência.
Parágrafo único. O tempo de acesso do paciente à Classificação de Risco deve ser imediato, sendo necessário dimensionar o número de
classificadores para atingir este objetivo.
Art. 3º - Todo paciente que tiver acesso ao Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência deverá, obrigatoriamente, ser atendido por um
médico, não podendo, sob nenhuma justificativa, ser dispensado ou encaminhado a outra unidade de saúde por outro profissional que
não o médico. (...)
Art. 9º É obrigatório o registro completo da assistência prestada ao paciente na ficha de atendimento de emergência/boletim de
atendimento/prontuário médico, constando a identificação dos médicos envolvidos no atendimento.
Art. 10. É obrigação do médico plantonista dos Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência dialogar, pessoalmente ou por telefone,
com o médico regulador ou de sobreaviso, sempre que for solicitado ou que solicitar esses profissionais, fornecendo todas as informações com
vistas a melhor assistência ao paciente. (...)
Anexo I, item 2 - Acolhimento com Classificação de Risco: "É obrigatória a implantação nos ambientes dos Serviços Hospitalares de
Urgência e Emergência de um sistema de classificação de pacientes de acordo com a gravidade do agravo à saúde que apresentam, e que deve
ser realizado por profissionais médicos ou enfermeiros capacitados. O paciente classificado por enfermeiro não pode ser liberado ou
encaminhado a outro local sem ser consultado por médico (...). Ao chegar ao Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência, o acesso
dos pacientes ao Setor de Classificação de Risco deve ser imediato. Assim, o tempo de espera para ser classificado deverá tender a
zero, com os tempos de espera diferenciais para acesso ao médico emergencista não ultrapassando, na categoria de menor urgência,
120 minutos (...)".
CONSIDERANDO que a Política Nacional de Atenção Hospitalar, regulamentada no ANEXO XXIV da Portaria de Consolidação 2, de
28/09/2017, determina que:
Art. 11. O acesso à atenção hospitalar será realizado de forma regulada, a partir de demanda referenciada e/ou espontânea,
assegurando a equidade e a transparência, com priorização por meio de critérios que avaliem riscos e vulnerabilidades. (...)
§ 2º As Portas Hospitalares de Urgência e Emergência deverão implementar acolhimento e protocolo de classificação de risco e
vulnerabilidades específicas.
§ 3º A equipe de saúde será integralmente responsável pelo usuário a partir do momento de sua chegada, devendo proporcionar um
atendimento acolhedor e que respeite as especificidades socioculturais. (Origem: PRT MS/GM 3390/2013, Art. 10, § 3º).
Art. 12. O modelo de atenção hospitalar contemplará um conjunto de dispositivos de cuidado que assegure o acesso, a qualidade da assistência
e a segurança do paciente.(...)
§ 8º Diretrizes Terapêuticas e Protocolos Clínicos serão adotados para garantir intervenções seguras e resolutivas, além de evitar
ações desnecessárias, qualificando a assistência prestada ao usuário, de acordo com o estabelecido pelo SUS." (grifos nossos)
CONSIDERANDO que são diretrizes da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) a "ampliação do acesso e acolhimento aos
casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e
intervenção adequada e necessária aos diferentes agravos", conforme Art. 2º, I, do ANEXO III da Portaria de Consolidação 3, de 28/09/2017;
CONSIDERANDO que o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, no âmbito do SUS, aprovado pela a Portaria
MS/GM 2048/2002, ao tratar em seu Capítulo V do Atendimento Hospitalar nas Unidades Hospitalares de Atendimento às Urgências e
Emergências, determina:
2.1.1 - Recursos Humanos
Toda equipe da Unidade deve ser capacitada nos Núcleos de Educação em Urgências e treinada em serviço e, desta forma, capacitada
para executar suas tarefas. No caso do treinamento em serviço, o Responsável Técnico pela Unidade será o coordenador do programa
de treinamento dos membros da equipe. Uma cópia do programa de treinamento (conteúdo) ou as linhas gerais dos cursos de treinamento
devem estar disponíveis para revisão; deve existir ainda uma escala de treinamento de novos funcionários.(...)
b - Equipe Médica: deve ser composta por médicos em quantitativo suficiente para o atendimento dos serviços nas 24 horas do dia para
atendimento de urgências/emergências e todas as atividades dele decorrentes.
2.1.3 - Rotinas de Funcionamento e Atendimento
A Unidade deve possuir Rotinas de Funcionamento e Atendimento escritas, atualizadas a cada 04 anos e assinadas pelo Responsável
Técnico pela Unidade. As rotinas devem abordar todos os processos envolvidos na assistência que contemplem desde os aspectos
organizacionais até os operacionais e técnicos. Deve haver também uma rotina de manutenção preventiva de materiais e
equipamentos. (...)
CONSIDERANDO que o Regulamento Técnico supra, estabelece no Capítulo III, item 2, subitem 2.4.7 que "o processo de triagem classificatória
deve ser realizado por profissional de saúde, de nível superior, mediante treinamento específico e utilização de protocolos préestabelecidos e tem por objetivo avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade para o
atendimento. A esta triagem classificatória é vedada a dispensa de pacientes antes que estes recebam atendimento médico. Após a triagem,
os pacientes são encaminhados aos consultórios médicos. Uma vez realizado o atendimento, o paciente deve ter sua referência garantida
mediante encaminhamento realizado através das centrais de regulação ou, quando estas não existirem, através de fluxos previamente
pactuados.(grifos nossos)";
CONSIDERANDO o Manual de Acolhimento e Classificação de Risco nas Urgências do Estado do Piauí, edição 20151, o qual apresenta
orientações às equipes e gestores das unidades de urgência para a implementação do acolhimento com classificação de risco (AC&CR) nos
serviços de saúde do estado;
CONSIDERANDO que é vedado ao médico, conforme o Código de Ética Médica:
"Capítulo III Da RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL
Art. 7º Deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, mesmo respaldado por decisão
majoritária da categoria.
Capítulo V
RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES
É vedado ao médico:
Art. 32. Deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção de saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças,
cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente." (grifos nossos)
CONSIDERANDO que é responsabilidade das diretorias clínica e técnica, bem como a direção administrativa do hospital, garantir qualidade e
segurança assistencial ao paciente e ao médico no Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência, de acordo com o disposto no art. 6º da
Resolução CFM nº 2077/2014;
CONSIDERANDO que o Diretor Técnico Médico é o principal responsável pelo funcionamento dos estabelecimentos de saúde, tendo
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obrigatoriamente sob sua responsabilidade a supervisão e coordenação de todos os serviços técnicos do estabelecimento, que a ele ficam
subordinados hierarquicamente, conforme explicitado no art. 11 da Resolução CFM nº 997/80, do Conselho Federal de Medicina;
CONSIDERANDO, ainda, que é responsabilidade do Diretor Técnico da Instituição de Saúde a normatização e cumprimento da escala de
plantões dos médicos, segundo Resolução CFM nº 1342/1991;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO
PIAUÍ (2ª PJV), no uso de suas atribuições constitucionais e legais, resolve:
RECOMENDAR
À Sra. LUCÍLIA MARIA DANTAS MARREIROS, Diretora Geral, e ao Dr. FRANCISCO ANTÃO ARRAES DE CARVALHO, Diretor Clínico, do
Hospital Regional Eustáquio Portela, que adotem, as seguintes medidas, para organização do serviço de saúde nos termos da legislação
sanitária vigente:
1. ELABORAR e IMPLEMENTAR Protocolo de Acolhimento e Classificação de Risco, conforme orientações do Manual de Acolhimento e
Classificação de Risco nas Urgências do Estado do Piauí, edição 2015, Portaria GM/MS nº 2048/2022 e Resolução CFM nº. 2077/2014;
2. GARANTIR o atendimento médico de todos os pacientes classificados por enfermeiro no serviço de urgência, antes de serem liberados ou
encaminhados a outro local;
3. PROVIDENCIAR a capacitação dos profissionais de saúde da unidade nos Núcleos de Educação em Urgências, bem assim treinamento para
execução das suas tarefas, conforme Capítulo V, subitem 2.1.1, da Portaria GM/MS nº 2048/2022;
4. MANTER EQUIPE MÉDICA em quantitativo suficiente para o atendimento dos serviços nas 24 horas do dia para atendimento de
urgências/emergências e todas as atividades dele decorrentes (Portaria GM/MS nº 2048/2022);
5. IMPLANTAR Rotinas de Funcionamento e Atendimento escritas, atualizadas a cada 04 anos e assinadas pelo Responsável Técnico pela
Unidade, as quais devem abordar todos os processos envolvidos na assistência que contemplem desde os aspectos organizacionais até os
operacionais e técnicos (Portaria GM/MS nº 2048/2022);
Devem ser ENCAMINHADOS à 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí, os documentos comprobatórios do cumprimento desta
recomendação, ao final do prazo de 15 (quinze) dias úteis.
À Secretaria do Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí, DETERMINO o ENCAMINHAMENTO de cópia da presente
Recomendação para publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI (DOEMPPI), visando o amplo controle social, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde, ao Conselho Estadual de Saúde e aos respectivos destinatários.
NOTIFIQUE-SE o CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, para acompanhamento do atendimento da recomendação e encaminhamento de
informações sobre o cumprimento da recomendação em 30 (trinta) dias.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da presente RECOMENDAÇÃO aos autos do SIMP 000583-177/2021.
Valença do Piauí/PI, datado e assinado digitalmente.
SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR
Promotor de Justiça
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:
http://www.saude.pi.gov.br/uploads/document/file/38/Manuel_de_Acolhimento_e_Classifica__o_de_Risco_nas_Urg_ncias_do_Piau_.pdf, acesso
05/04/2022;
DESPACHO MINISTERIAL
(DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO)
PROCEDIMENTO: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (ICP) Nº 41/2021
SIMP: 001063-177/2019
OBJETO DO PROCEDIMENTO: Apurar informações acerca de supostas contratações precárias e/ou possíveis irregularidades na "contratação"
de diversos agentes públicos, que nunca fizeram concurso público, tampouco teste seletivo, bem assim supostamente sequer assinaram contrato,
no Município de Novo Oriente do Piauí, especialmente no ano de 2019.
PARTES:
REPRESENTANTE: Luciana de Sousa Lima e outros
REPRESENTADO: Município de Novo Oriente do Piauí
RELATÓRIO:
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar informações acerca de supostas contratações precárias e/ou possíveis irregularidades
na "contratação" de diversos agentes públicos, que nunca fizeram concurso público, tampouco teste seletivo, bem assim supostamente sequer
assinaram contrato, no Município de Novo Oriente do Piauí, especialmente no ano de 2019 (id. 31201150).
Tal procedimento resulta da conversão de Notícia de Fato instaurada a partir do termo de declarações ofertado por LUCIANA DE SOUSA LIMA,
informando que passou a prestar serviços ao Município de Novo Oriente do Piauí/PI, em 11 de março de 2019, contudo não foi submetida a
concurso público nem teste seletivo, muito menos assinou contrato, e que, se foi contratada, não recebeu cópia do respectivo. Além disso, foram
juntados aos autos os termos de declarações de GESSICA TEODORA RODRIGUES BRITO e de PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA, as quais
sustentaram estar na mesma situação narrada acima.
Destarte, foram realizadas as diligências de praxe bem como foi solicitado ao Município de Novo Oriente do Piauí, manifestação acerca dos fatos
noticiados, todavia, o reportado Município não se manifestou.
Lado outro, na Portaria de conversão de Notícia de Fato (NF) para Procedimento Preparatório (PP) , além de realizada as diligências de praxe, foi
determinada a expedição de ofício ao Município de Novo Oriente do Piauí, requisitando-lhe, com as advertências de praxe, manifestação e
documentos acerca do objeto demandado, no entanto, novamente a municipalidade se quedou inerte.
Demais a mais, foi expedido ofício ao Município de Novo Oriente do Piauí reiterando-lhe a sobredita requisição, tendo esse sido recebido pela
procuradora da atual gestão (id. 32622264).
Em resposta, foi aduzido que a nova administração para o quadriênio 2021/2024 procedeu com a verificação de todos os cadastros de servidores
municipais, tendo constatado que não existe qualquer informação acerca de vínculo empregatício ou contrato entre a Sra. Luciana de Sousa
Lima e o município de Novo Oriente do Piauí - PI (id. 33109299).
Disto, por meio do despacho de id. 33839119, pelas razões lá assentadas, além da conversão do PP em ICP, determinou-se EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIO AO TCE/PI, requisitando acesso remoto (ou envio de cópias integrais do procedimento) ao respectivo procedimento que versa sobre as
contas de governo e de gestão do exercício de 2019, do Município de Novo Oriente do Piauí, que contenha análise das contas de governo do
gestor do FUNDEB no Município e da Secretaria de Educação, no exercício de 2019; ou a qualquer procedimento de contas que contenha
análise das contas do gestor do FUNDEB no Município e da Secretaria de Educação, no exercício de 2019, que esteja em trâmite no respectivo
Tribunal.
Em reposta, o TCE aduziu que o Processo de Contas de Gestão do Município de Novo Oriente do Piauí, que contenha a análise das contas do
gestor do FUNDEB exercício 2019 não está selecionado na Matriz de Risco (conforme art. 12 da Res. TCE-PI nº 08/2019), a ser criada na fase
da elaboração do Plano Anual de Trabalho-PAT 2020/2021. Porém, em atendimento ao requerimento ministerial, procedeu ao levantamento do
TC 006176/2017, que se trata da análise das contas do FUNDEB do município de Novo Oriente do Piauí, exercício 2017 que foi formalizado
dentro dos quatros anos do mandato do Poder Executivo Municipal (id. 33951612).
Com isso, foram exatraídos relatórios da DFAM e do MPC do referido protocolo, os quais encontram-se juntados no id. 53365120.
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E/OU FÁTICA:
Indícios de malversação dos recursos do FUNDEB em 2019, no Município de Novo Oriente do Piauí
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Consoante assentado no despacho de id. 33839119, renova-se, há indícios, pelos depoimentos das representantes, de desvio de recursos do
FUNDEB, que merecem ser melhor averiguados.
No entanto, analisando o protocolo TC 006176/2017 que trata da Prestação de Contas do Exercício de 2017 - Município de Novo Oriente do
Piauí, vê-se que esse não alcançou análise relacionada com o objeto do presente IC. Explica-se:
O presente IC tem por objeto apurar informações acerca de supostas contratações precárias e/ou possíveis irregularidades na "contratação" de
diversos agentes públicos, que nunca fizeram concurso público, tampouco teste seletivo, bem assim supostamente sequer assinaram contrato, no
Município de Novo Oriente do Piauí, especialmente no ano de 2019, muito embora uma das representantes, a saber, GESSICA TEODORA
RODRIGUES BRITO, tenha declarado que começou a prestar serviços ao município no ano de 2013 (fls. 03/05 do id. 31640984).
Salienta-se que, às fls. 01 e 06 as noticiantes LUCIANA DE SOUSA LIMA e PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA aduzem expressamente que
começaram a prestar serviços ao Município em 11 de março de 2019, para funções de professora.
Denota-se pelos depoimentos colhidos nestes autos que todos se tratam de "servidores contratados" pelo Município de Novo Oriente do Piauí, no
ano de 2019, através da Secretaria de Educação do respectivo Ente. As depoentes denunciam ao MPE, em síntese, que foram contratados sem
concurso público e sem prévio teste seletivo; que foram contratados para prestar serviços em unidades escolares da educação básica de Novo
Oriente do Piauí; que não receberam, por meses, valores referentes aos salários prometidos pela Secretaria de Educação do Município.
Vejamos os depoimentos:
LUCIANA DE SOUSA LIMA: "QUE começou a prestar serviços à Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí/PI, no dia lide março de 2019;
QUE inicialmente teve uma conversa com a Sra. LURDES, então Secretaria de Educação do Município em apreço; QUE não entregou, sequer,
nenhuma cópia de documento seu; QUE não foi submetida a nenhum concurso nem tampouco teste seletivo; QUE não assinou nenhum contrato
junto .à referida Secretaria nem ao Município de Novo Oriente do Piauí/PI; QUE poucos dias após a conversa, a Sra. LURDES ligou para esta
declarante lhe "chamando" para trabalhar; QUE a partir de então, a declarante passou a exercer a função de professora do ensino fundamental
menor na Unidade Escolar Lagoa Nova, situada na Localidade Lagoa Nova, zona rural de Novo Oriente do Piauí/PI, durante todos os dias, no
turno da tarde, tendo um dia de folga por semana; QUE, porém, passados 2 (dois) meses da "prestação do serviço", começou a "cobrar" seu
salário da referida Secretária; QUE, no entanto, houve troca de Secretária de Educação; QUE, devido às cobranças pela falta de pagamento, a
nova Secretária de Educação, Sra. Maria da Cruz, pediu a esta declarante que levasse seus documentos pessoais à Secretaria; QUE, no
entanto, até o momento somente recebeu os salários referente aos meses de março (proporcional) e abril; QUE recebia seu salário diretamente
em conta de sua titularidade; QUE nunca efetuou pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM); QUE, diante dessa situação,
resolveu procurar esta Promotoria de Justiça para que sejam adotadas as medidas cabíveis".
JESSICA TEODORA RODRIGUES BRITO: "QUE começou a prestar serviços à Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piaui/PI, no ano de
2013; QUE não se recorda o mês que iniciou; QUE à época, inicialmente teve uma conversa com a Sra. LURDES, então Secretaria de Educação
do Município; QUE não entregou, sequer, nenhuma cópia de documento seu; QUE não foi submetida a nenhum concurso nem tampouco teste
seletivo; QUE não assinou nenhum contrato junto à referida Secretaria nem ao Município de Novo Oriente do Piauí/PI; QUE poucos dias apôs a
conversa, a Sra. LURDES ligou para esta declarante lhe "chamando" para trabalhar; QUE a partir de então, a declarante passou a exercer a
função de professora de aula de reforço na Unidade Escolar da localidade Capão II, zona rural de Novo Oriente do Piauí/PI, durante 4 (quatro)
dias por semana, no turno da tarde; QUE no ano de 2013 recebia seu salário através do contracheque de outro funcionário. QUE porém, no ano
de 2014, a administração do Município de Novo Oriente do Piauí/PI, lhe sugeriu abrir urna conta; QUE assim o fez; QUE, porém, depois de aberta
a conta, para receber seu salário era necessário efetuar o pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM); QUE a própria Secretaria
de Educação emite o DAM no mês que será feito o pagamento do salário, ligando para esta declarante ir pegá-lo e pagá-lo; QUE só depois de
pago o DAM é que esta declarante recebia o salário; QUE, porém, nas "férias" tinha prejuízo do salário, Pois não recebia nenhum centavo; QUE
a Partir do ano de 2017,0 DAM foi "cessado", visto que esta declarante não mais efetuou tal pagamento, contudo, com muito atraso recebeu o
salário referente aos meses trabalhados em 2017, inclusive, o mês de novembro de 2017, esta declarante somente recebeu este ano de 2019;
QUE no ano de 2018, trabalhou durante o ano todo, nesta mesma situação, e, inclusive, continuou recebendo o salário de forma irregular; QUE,
neste ano de 2019, foi chamada novamente para trabalhar; QUE diante disso, passou a exercer as funções na Unidade Escolar Lagoa Nova,
durante 2(dois) meses, e, a posteriori foi "transferida" para .a Unidade Escolar-José Rodrigues Sobreira, onde exerceu suas funções por 2 (dois)
meses, tudo isso, sem receber nenhum centavo; QUE diante de tal situação procurou a Secretaria de Educação do Município em apreço para
informar que não mais continuaria exercendo tais funçães, visto que não e justo trabalhar sem receber; QUE na oportunidade a própria Secretária
de Educação (interina) Sra. MARIA DA CRUZ DE SOUSA, disse a esta declarante, em tom de ameaça, que ela (declarante) não mais trabalhava
este ano; QUE, por fim, até o momento não recebeu o salário referente aos 4(quatro) meses trabalhados neste ano de 2019;
PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA: "QUE começou a prestar serviços à Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí/PI, no dia 11 de março de
2019; QUE inicialmente teve urna conversa com a Sra. LURDES, então Secretaria de Educação do Município em apreço; QUE não entregou,
sequer, nenhuma cópia de documento seu; QUE não foi submetida a nenhum concurso nem tampouco teste seletivo; QUE não assinou nenhum
contrato junto à referida Secretaria nem ao Município de Novo Oriente do Piauí/PI; QUE poucos dias após a conversa, a Sra. LURDES ligou para
esta declarante lhe "chamando" para trabalhar; QUE a partir de então, a declarante passou a exercer a função de professora, da ensino
fundamental menor, na Unidade Escolar Lagoa Nova, situada na Localidade Lagoa Nova, zona rural de Novo Oriente do Piauí/PI, durante todos
os dias, no turno da tarde, tendo um dia de folga por semana; QUE, porém. passados 2 (dois) meses da "prestação do serviço", começou a
"cobrar" seu salário à referida Secretária; QUE, no entanto, houve troca de Secretária de Educação; QUE, devido às cobranças pela falta de
pagamento, esta declarante ligou para a nova Secretária de Educação, Sra. MARIA DA CRUZ DE SOUSA, lhe informando que não mais
continuaria trabalhando; QUE, porém, na oportunidade, a nova Secretária lançou a proposta de lhe pagar 2 (dois) meses dos 5 (cinco) meses
trabalhadas, os quais se encontram em atraso, para que esta declarante continuasse trabalhando; QUE a declarante aceitou a "proposta" e a
secretária efetuou tal pagamento (2 meses); QUE, porém, a declarante continuou exercendo a função, no entanto, no mês seguinte o salário não
foi pago; QUE diante disso desta, esta declarante informou que à Secretária que não mais iria continuar exercendo tais funções, visto que não é
justo trabalhar sem receber; QUE recebia seu salário em conta de sua cunhada; QUE nunca efetuou pagamento do Documento de Arrecadação
Municipal (DAM);
Pelos depoimentos acostados vê-se, claramente, fortes indícios de malversação de recursos do FUNDEB, especialmente para pagamento de
pessoas físicas, sem prévio concurso ou teste seletivo.
A ausência de formalização do ingresso no quadro de pessoal da Educação no Município de Novo Oriente do Piauí pode representar instrumento
viável para desvio de recursos do FUNDEB, quando até mesmo o não pagamento de salários destes profissionais foi relatado pelos depoentes, o
que denota, claramente, indícios de desvio dos recursos da Educação, diga-se, do FUNDEB.
Soma-se a estas informações trazidas pelos depoentes, o RELATÓRIO 2019 - CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO
PIAUÍ (PROCESSO TC/022232/2019, DO TCE/PI), que dimensiona a efetiva aplicação dos recursos do FUNDEB em 2019, pelo Município,
inclusive para pagamento de pessoal.
Além disso, o ITEM 1.2.6.2 DO RELATÓRIO, demonstra que, no ano de 2019, o Município de Novo Oriente do Piauí recebeu R$ 712.212,36
(setecentos e doze mil e duzentos e doze reais e tinta e seis centavos) de complementação da União ao FUNDEB (fl. 18 - id. 53384459).
No tocante à TC 006176/2017, mencionada pelo TCE no id. 33951612 mais precisamente o parecer técnico do MPC que acompanhou o
entendimento da DFAM, ambos órgãos técnicos do E. TCE/PI, vê-se que inexiste menção à irregularidade relacionada ao objeto deste IC o qual
traduz indícios de malversação de recursos do FUNDEB, face ao pagamento de pessoal mediante contratação precária.
Realizadas consultas ao site do TCE, não foi localizada análises técnicas pelo E. TCE/PI acerca do FUNDEB de Novo Oriente/PI nos anos de
2013 a 2019 - id. 53382873.
No entanto, na TC/005474/2015 (Prestação de Contas de Novo Oriente - 2015), notadamente no relatório de fiscalização da DFAM (peça 65 - id.
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53382991) consignou-se:
Ausência de atribuição do Ministério Público Estadual. Complementação da União ao FUNDEB. Atribuição do MPF. SUMULA 06, do
CSMP.
Principal fonte de financiamento da educação básica pública, o FUNDEB, é formado por percentuais de diversos impostos e transferências
constitucionais, a exemplo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA).
Conforme a lei que instituiu o FUNDEB (Lei 11.494/2007), a União repassa a complementação aos estados e respectivos municípios que não
alcançam com a própria arrecadação o valor mínimo nacional por aluno estabelecido a cada ano.
Os estados que recebem a complementação são: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí.
No Piauí e Maranhão praticamente todos os municípios recebem complementação da União nos recursos do FUNDEB.
No tocante às ações penais relativas a desvio de verbas do FUNDEB, independentemente de ter havido ou não complementação por parte da
União, a competência para julgar os crimes decorrentes de desvio de verba do FUNDEB é da Justiça Federal. Isso porque há interesse federal
(art. 109, IV, da CF), considerando que o texto constitucional atribuiu à União função supletiva e redistributiva em matéria educacional, bem como
o interesse na universalização de um padrão mínimo de qualidade do ensino, nos termos do §1º do art. 211 da CF/88.
Em relação à competência para julgar as ações de improbidade administrativa que apure desvios ou ressarcimento de dano ao erário será da
Justiça Estadual ou da Justiça Federal, a depender se houve ou não complementação do FUNDEB pela União.
A Justiça Federal apenas será competente se a União possuir interesse que lhe permita atuar como autora, ré, assistente ou oponente.
Inexistindo complementação de verbas federais ao FUNDEB, a ação de improbidade administrativa é de competência da Justiça Estadual,
considerando que, não estando envolvidas verbas federais, não se justifica a intervenção da União como parte. Se houver complementação da
União, porém, a competência é da Justiça Federal (TRF1 - AC 200739000104144; TRF1 - AC 200237000032193).
O mesmo raciocínio sobre a competência deverá ser aplicado à atribuição do Ministério Público: na esfera cível, caso haja indícios de
malversação de recursos do FUNDEB, e tenha complementação da União, a atribuição para investigar possível ato de improbidade administrativa
e/ou ressarcimento de dano ao erário é do Ministério Público Federal.
Na seara criminal, considerando interesse federal reconhecido pelo STF, a atribuição será sempre do Ministério Público Federal.
Por fim, verifiquemos teor do ENUNCIADO 20, DA 5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF, assim como da SÚMULA 06, DO E.
CSMP/PI. Vejamos:
Enunciado 20 - MPF
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES Em caso de desvio de verbas do FUNDEB, se não houve complementação pela União, a atribuição cível é do
Ministério Público Estadual. Na seara criminal, considerando interesse federal reconhecido pelo STF, a atribuição será sempre do Ministério
Público Federal.
SÚMULA Nº 06 - CSMP/PI
ARQUIVAMENTO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. RECURSOS DO FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO E DEMAIS VERBAS
FEDERAIS. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF) Em caso de indícios de malversação (desvio) de verbas do FUNDEB, se
houver complementação pela União, e demais verbas federais, na seara cível ou criminal, os autos serão enviados ao Ministério Público Federal.
Complementarmente, trazemos, para conhecimento, atuação investigativa do MPF, inclusive do Piauí, sobre a contratação de servidores da
Educação sem concurso público1 :
"O Ministério Público Federal ingressou com ação civil de improbidade administrativa contra o ex-prefeito de Ribeiro Gonçalves/PI,
Agamenon Pinheiro Franco, por irregularidades na aplicação de recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb e do Fundo Municipal de Saúde - FMS, notadamente no
pagamento de despesas não relacionadas com o objeto do fundo, na contratação de servidor sem concurso público, montagem de
procedimentos licitatórios e ausência de fiscalização do cumprimento da carga horária de profissionais de saúde."
DECISÃO:
Assim decide-se:
Com fulcro no artigo 9º-A, da Resolução 23, do CNMP, DECLINO DA ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), o que se faz
com fulcro na SUMULA 06, DO CSMP;
DETERMINA-SE AS SEGUINTES DILIGÊNCIAS:
Em virtude do que determina o artigo 9º-A, da Resolução 23, do CNMP, que impõe: "após a instauração do inquérito civil ou do procedimento
preparatório, quando o membro que o preside concluir ser atribuição de outro Ministério Público, este deverá submeter sua decisão ao
referendo do órgão de revisão competente, no prazo de 3 (três) dias.", DETERMINO O IMEDIATO ENVIO DESTE DESPACHO, COM OS
AUTOS DIGITAIS, VIA SIMP, AO CSMP/PI;
Encaminhe-se cópia deste despacho, para conhecimento, às representantes e ao representado.
Publicação deste despacho no DOEMPPI, o que se faz em cumprimento ao disposto no §1º, Art. 10, Resolução 23, CNMP, por meio da
Assessoria Jurídica do MPPI;
Valença do Piauí/PI, datado e assinado digitalmente.
(assinado digitalmente)
SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR
Promotor de Justiça
1 https://www.gp1.com.br/pi/piaui/noticia/2019/12/5/mpf-pede-bloqueio-dos-bens-do-ex-prefeito-agamenon-e-empresarios-467522.html
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 22/2022
PORTARIA nº 28/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por seu representante infra-assinado, com atuação na 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
VALENÇA DO PIAUÍ/PI, no exercício de suas funções legais, e constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI,
da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado (art. 8º, I);
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí, através do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude
(CAODIJ), lançou a Campanha "Acreditar, doar e gerar oportunidades", com o objetivo de incentivar os contribuintes a destinarem parte do
imposto sobre a renda (IR) aos FIAs, constituindo-se a Campanha em uma das ações do Projeto MPPI Sempre Presente na Regularização dos
Fundos da Infância e Adolescência;
CONSIDERANDO que os Fundos da Infância e adolescência são fundos especiais, regidos pelos arts. 71 a 74 da Lei de Finanças Públicas (Lei
Federal nº 4.320/64), constituindo-se em recursos afetados a finalidades específicas, e no caso do FIA, às políticas e programas na área da
criança e do adolescente;
CONSIDERANDO o repasse de verbas aos FIAs é essencial para a concretização de iniciativas com grande potencial de transformação das
vidas de crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO a demanda entabulada no PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 30/2021 - SIMP 000492-177/2021, cujo objeto tratase de acompanhar e fiscalizar as políticas públicas municipais quanto à regularização e fomento dos FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA
INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA (FIA), no MUNICÍPIO DE LAGOA DO SÍTIO;
CONSIDERANDO que referido PA nº 33/2021 foi arquivado face a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 01/2022;
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RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, na forma dos arts. 8º a 13ª da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017,
para acompanhar o cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) Nº 01/2022, celebrado entre o Ministério Público
e o Município de Lagoa do Sítio, acerca do Fundo da Infância e da Adolescência (FIA), determinando as seguintes providências:
AUTUAÇÃO da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
ENCAMINHAMENTO desta Portaria em arquivo editável (formato Word) ao CAODIJ, para conhecimento e ao DOEMPPI para fins de publicação;
AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural da sede das Promotorias de Justiça (PJ's) de Valença do Piauí, para fins de publicidade do
ato;
FIXAÇÃO do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo o secretário do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
Nomeio a assessora da 2º Promotoria de Justiça, Andressa Maria Ferreira Barbosa de Aguiar para secretariar este procedimento.
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
Valença do Piauí/PI, datado e assinado digitalmente.
SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 14/2022
SIMP 000281-177/2022
PORTARIA nº 20/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por seu representante infra-assinado, com atuação na 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
VALENÇA DO PIAUÍ/PI, no exercício de suas funções legais, e constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI,
da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, I);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - Art. 200,
II, da CF;
CONSIDERANDO que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde executar serviços de Vigilância Epidemiológica - Art. 18,
IV, letra "a", da Lei Federal nº 8.080/90;
CONSIDERANDO que se entende por Vigilância Epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos - Art. 6º, § 1º, da Lei Federal nº8.080/90;
CONSIDERANDO que a Portaria nº. 29, de 11 de julho de 2006, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, caracteriza como
situação de iminente perigo à saúde pública quando for constatada a presença do mosquito transmissor da dengue - aedes aegypti - em 1% ou
mais dos imóveis do município;
CONSIDERANDO a necessidade de deflagrar a imediata intensificação das ações preconizadas no Programa Nacional de Controle da Dengue,
em todos os eixos: fiscalização, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, conforme art. 2º da Portaria
SVS MS 29/2006;
CONSIDERANDO a Lei 13.301/2016 que dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada situação de iminente
perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika; e altera a Lei nº
6.437, de 20 de agosto de 1977;
CONSIDERANDO que mencionada Lei, em seu artigo 1º, §1º, inciso IV, autoriza expressamente a autoridade máxima do Sistema Único de
Saúde de âmbito federal, estadual, distrital e municipal a determinar e executar as medidas necessárias ao controle das doenças em questão,
dentre as quais se destaca o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono ou de ausência de pessoa
que possa permitir o acesso de agente público, regularmente designado e identificado, quando se mostre essencial para a contenção das
doenças;
CONSIDERANDO que o aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue, chicungunya e zika) pica tanto durante o dia como à noite, sendo que o
vetor se reproduz dentro ou nas proximidades de habitações, em recipientes onde se acumula água (vasos de plantas, pneus velhos, cisternas,
etc.);
CONSIDERANDO que o último Informe Epidemiológico de Dengue, Zika e Chikungunya da Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI), referente à
12ª semana epidemiológica de 20221, registrou um aumento de 351,7% na incidência de casos de Dengue e de 1495,2% nos casos de febre
Chikungunya, em relação ao mesmo período de 2021;
CONSIDERANDO que, segundo o referido Boletim Epidemiológico, 96 (noventa e seis) municípios do Estado já notificaram casos de dengue e
30 (trinta) possuem notificações de febre Chikungunya, assim como 24 municípios estão em situação de risco alto para a dengue e 83 cidades se
encontram em estado de alerta para a doença;
CONSIDERANDO que, segundo informações da SESAPI, de janeiro a março deste ano foram registrados no estado 761 casos, em 96 cidades
piauienses , enquanto no ano passado foram confirmados 262 casos da doença, no mesmo período2;
CONSIDERANDO queo período chuvosoem todo o Estado épropício a proliferação do mosquito aedes aegypti, necessitando a intensificação das
ações de prevenção e controle;
CONSIDERANDO que o art. 129, XXXVII, do Código de Saúde do Estado do Piauí, Lei Estadual nº. 6174, de 16/02/2012, tipifica como infração
sanitária a conduta de "obstar ou dificultar a ação fiscalizadora da autoridade sanitária competente no exercício de suas funções";
CONSIDERANDO que "deixar de notificar doença ou agravo à saúde quando tiver o dever legal de fazê-lo" e "deixar de notificar epidemia de
qualquer doença ou outro agravo à saúde, mesmo que não seja de notificação obrigatória", constituem infrações sanitárias, previstas nos incisos
XXIII e XXIV do art. 129 do Código de Saúde do Estado do Piauí;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 14/2022, na forma dos arts. 8º a 13ª da Resolução CNMP nº 174, de 04 de
julho de 2017, a fim de acompanhar o planejamento e a execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo
"Aedes Aegypti", exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), no âmbito do MUNICÍPIO
DE VALENÇA DO PIAUÍ, em todos os eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e
mobilização, enquanto durar o surto, determinando as seguintes providências:
AUTUAÇÃO da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
REMESSA desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS/MPPI,
para conhecimento;
REMESSA desta portaria, por meio eletrônico, à Secretária-geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
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imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde do Município de Valença do Piauí, requisitando informações
sobre as ações executadas nos eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, bem assim a
remessa do plano de contingência com informações do quadro funcional utilizado, insumos e veículos;
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à XII COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE VALENÇA DO PIAUÍ3, solicitando a realização de vistoria in loco no
Município de Valença do Piauí, a fim de verificar a execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti",
exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), em todos os eixos.
CIENTIFIQUE-SE, através do envio de cópia desta Portaria, ao CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Valença do Piauí;
AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural da sede das Promotorias de Justiça (PJ's) de Valença do Piauí, para fins de publicidade do
ato;
Nomeio a assessora da 2º Promotoria de Justiça, Andressa Maria Ferreira Barbosa de Aguiar para secretariar este procedimento.
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
Valença do Piauí/PI, datado e assinado digitalmente.
SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR
Promotor de Justiça
1Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/uploads/warning_document/file/875/Boletim_Epidemiol%C3%B3gico_PI_SE_12%C2%AA_2022.pdf .
Acesso em 05/04/2022;
2Disponível: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2022-04-04/11291/sesapi-reforca-acoes-de-combate-a-dengue-junto-aos-municipios.html .
Acesso em 05/04/2022;
3 COORDENADORA: MARIA DE FATIMA MARQUES DE MOURA COELHO - E-MAIL: atimamouracoelho@hotmail.com /
crs7valenca@hotmail.com - (89) 3465-1183. End. RUA PROFESSOR JOÃO SOARES, S/N, BAIRRO: CENTRO - CEP: 64.300-000
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 17/2022
PORTARIA nº 23/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por seu representante infra-assinado, com atuação na 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
VALENÇA DO PIAUÍ/PI, no exercício de suas funções legais, e constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI,
da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, I);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - Art. 200,
II, da CF;
CONSIDERANDO que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde executar serviços de Vigilância Epidemiológica - Art. 18,
IV, letra "a", da Lei Federal nº 8.080/90;
CONSIDERANDO que se entende por Vigilância Epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos - Art. 6º, § 1º, da Lei Federal nº8.080/90;
CONSIDERANDO que a Portaria nº. 29, de 11 de julho de 2006, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, caracteriza como
situação de iminente perigo à saúde pública quando for constatada a presença do mosquito transmissor da dengue - aedes aegypti - em 1% ou
mais dos imóveis do município;
CONSIDERANDO a necessidade de deflagrar a imediata intensificação das ações preconizadas no Programa Nacional de Controle da Dengue,
em todos os eixos: fiscalização, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, conforme art. 2º da Portaria
SVS MS 29/2006;
CONSIDERANDO a Lei 13.301/2016 que dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada situação de iminente
perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika; e altera a Lei nº
6.437, de 20 de agosto de 1977;
CONSIDERANDO que mencionada Lei, em seu artigo 1º, §1º, inciso IV, autoriza expressamente a autoridade máxima do Sistema Único de
Saúde de âmbito federal, estadual, distrital e municipal a determinar e executar as medidas necessárias ao controle das doenças em questão,
dentre as quais se destaca o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono ou de ausência de pessoa
que possa permitir o acesso de agente público, regularmente designado e identificado, quando se mostre essencial para a contenção das
doenças;
CONSIDERANDO que o aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue, chicungunya e zika) pica tanto durante o dia como à noite, sendo que o
vetor se reproduz dentro ou nas proximidades de habitações, em recipientes onde se acumula água (vasos de plantas, pneus velhos, cisternas,
etc.);
CONSIDERANDO que o último Informe Epidemiológico de Dengue, Zika e Chikungunya da Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI), referente à
12ª semana epidemiológica de 20221, registrou um aumento de 351,7% na incidência de casos de Dengue e de 1495,2% nos casos de febre
Chikungunya, em relação ao mesmo período de 2021;
CONSIDERANDO que, segundo o referido Boletim Epidemiológico, 96 (noventa e seis) municípios do Estado já notificaram casos de dengue e
30 (trinta) possuem notificações de febre Chikungunya, assim como 24 municípios estão em situação de risco alto para a dengue e 83 cidades se
encontram em estado de alerta para a doença;
CONSIDERANDO que, segundo informações da SESAPI, de janeiro a março deste ano foram registrados no estado 761 casos, em 96 cidades
piauienses , enquanto no ano passado foram confirmados 262 casos da doença, no mesmo período2;
CONSIDERANDO queo período chuvosoem todo o Estado épropício a proliferação do mosquito aedes aegypti, necessitando a intensificação das
ações de prevenção e controle;
CONSIDERANDO que o art. 129, XXXVII, do Código de Saúde do Estado do Piauí, Lei Estadual nº. 6174, de 16/02/2012, tipifica como infração
sanitária a conduta de "obstar ou dificultar a ação fiscalizadora da autoridade sanitária competente no exercício de suas funções";
CONSIDERANDO que "deixar de notificar doença ou agravo à saúde quando tiver o dever legal de fazê-lo" e "deixar de notificar epidemia de
qualquer doença ou outro agravo à saúde, mesmo que não seja de notificação obrigatória", constituem infrações sanitárias, previstas nos incisos
XXIII e XXIV do art. 129 do Código de Saúde do Estado do Piauí;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, na forma dos arts. 8º a 13ª da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017,
a fim de acompanhar o planejamento e a execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti",
exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), no âmbito do MUNICÍPIO DE AROAZES, em
todos os eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, enquanto durar o surto,
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determinando as seguintes providências:
AUTUAÇÃO da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
REMESSA desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS/MPPI,
para conhecimento;
REMESSA desta portaria, por meio eletrônico, à Secretária-geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde do MUNICÍPIO DE AROAZES, requisitando informações
sobre as ações executadas nos eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, bem assim a
remessa do plano de contingência com informações do quadro funcional utilizado, insumos e veículos;
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à XII COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE VALENÇA DO PIAUÍ3, solicitando a realização de vistoria in loco no
Município de Aroazes, a fim de verificar a execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti", exigidas
no Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), em todos os eixos.
CIENTIFIQUE-SE, através do envio de cópia desta Portaria, ao CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Aroazes;
AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural da sede das Promotorias de Justiça (PJ's) de Valença do Piauí, para fins de publicidade do
ato;
Nomeio a assessora da 2º Promotoria de Justiça, Andressa Maria Ferreira Barbosa de Aguiar para secretariar este procedimento.
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
Valença do Piauí/PI, datado e assinado digitalmente.
SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR
Promotor de Justiça
1Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/uploads/warning_document/file/875/Boletim_Epidemiol%C3%B3gico_PI_SE_12%C2%AA_2022.pdf .
Acesso em 05/04/2022;
2Disponível: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2022-04-04/11291/sesapi-reforca-acoes-de-combate-a-dengue-junto-aos-municipios.html .
Acesso em 05/04/2022;
3 COORDENADORA: MARIA DE FATIMA MARQUES DE MOURA COELHO - E-MAIL: atimamouracoelho@hotmail.com /
crs7valenca@hotmail.com - (89) 3465-1183. End. RUA PROFESSOR JOÃO SOARES, S/N, BAIRRO: CENTRO - CEP: 64.300-000
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 18/2022
PORTARIA nº 24/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por seu representante infra-assinado, com atuação na 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
VALENÇA DO PIAUÍ/PI, no exercício de suas funções legais, e constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI,
da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, I);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - Art. 200,
II, da CF;
CONSIDERANDO que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde executar serviços de Vigilância Epidemiológica - Art. 18,
IV, letra "a", da Lei Federal nº 8.080/90;
CONSIDERANDO que se entende por Vigilância Epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos - Art. 6º, § 1º, da Lei Federal nº8.080/90;
CONSIDERANDO que a Portaria nº. 29, de 11 de julho de 2006, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, caracteriza como
situação de iminente perigo à saúde pública quando for constatada a presença do mosquito transmissor da dengue - aedes aegypti - em 1% ou
mais dos imóveis do município;
CONSIDERANDO a necessidade de deflagrar a imediata intensificação das ações preconizadas no Programa Nacional de Controle da Dengue,
em todos os eixos: fiscalização, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, conforme art. 2º da Portaria
SVS MS 29/2006;
CONSIDERANDO a Lei 13.301/2016 que dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada situação de iminente
perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika; e altera a Lei nº
6.437, de 20 de agosto de 1977;
CONSIDERANDO que mencionada Lei, em seu artigo 1º, §1º, inciso IV, autoriza expressamente a autoridade máxima do Sistema Único de
Saúde de âmbito federal, estadual, distrital e municipal a determinar e executar as medidas necessárias ao controle das doenças em questão,
dentre as quais se destaca o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono ou de ausência de pessoa
que possa permitir o acesso de agente público, regularmente designado e identificado, quando se mostre essencial para a contenção das
doenças;
CONSIDERANDO que o aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue, chicungunya e zika) pica tanto durante o dia como à noite, sendo que o
vetor se reproduz dentro ou nas proximidades de habitações, em recipientes onde se acumula água (vasos de plantas, pneus velhos, cisternas,
etc.);
CONSIDERANDO que o último Informe Epidemiológico de Dengue, Zika e Chikungunya da Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI), referente à
12ª semana epidemiológica de 20221, registrou um aumento de 351,7% na incidência de casos de Dengue e de 1495,2% nos casos de febre
Chikungunya, em relação ao mesmo período de 2021;
CONSIDERANDO que, segundo o referido Boletim Epidemiológico, 96 (noventa e seis) municípios do Estado já notificaram casos de dengue e
30 (trinta) possuem notificações de febre Chikungunya, assim como 24 municípios estão em situação de risco alto para a dengue e 83 cidades se
encontram em estado de alerta para a doença;
CONSIDERANDO que, segundo informações da SESAPI, de janeiro a março deste ano foram registrados no estado 761 casos, em 96 cidades
piauienses , enquanto no ano passado foram confirmados 262 casos da doença, no mesmo período2;
CONSIDERANDO queo período chuvosoem todo o Estado épropício a proliferação do mosquito aedes aegypti, necessitando a intensificação das
ações de prevenção e controle;
CONSIDERANDO que o art. 129, XXXVII, do Código de Saúde do Estado do Piauí, Lei Estadual nº. 6174, de 16/02/2012, tipifica como infração
sanitária a conduta de "obstar ou dificultar a ação fiscalizadora da autoridade sanitária competente no exercício de suas funções";
CONSIDERANDO que "deixar de notificar doença ou agravo à saúde quando tiver o dever legal de fazê-lo" e "deixar de notificar epidemia de
qualquer doença ou outro agravo à saúde, mesmo que não seja de notificação obrigatória", constituem infrações sanitárias, previstas nos incisos
XXIII e XXIV do art. 129 do Código de Saúde do Estado do Piauí;
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RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, na forma dos arts. 8º a 13ª da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017,
a fim de acompanhar o planejamento e a execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti",
exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), no âmbito do MUNICÍPIO DE LAGOA DO
SÍTIO, em todos os eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, enquanto durar
o surto, determinando as seguintes providências:
AUTUAÇÃO da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
REMESSA desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS/MPPI,
para conhecimento;
REMESSA desta portaria, por meio eletrônico, à Secretária-geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde do MUNICÍPIO DE LAGOA DO SÍTIO, requisitando
informações sobre as ações executadas nos eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização,
bem assim a remessa do plano de contingência com informações do quadro funcional utilizado, insumos e veículos;
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à XII COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE VALENÇA DO PIAUÍ3, solicitando a realização de vistoria in loco no
Município de Lagoa do Sítio, a fim de verificar a execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti",
exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), em todos os eixos.
CIENTIFIQUE-SE, através do envio de cópia desta Portaria, ao CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Lagoa do Sítio;
AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural da sede das Promotorias de Justiça (PJ's) de Valença do Piauí, para fins de publicidade do
ato;
Nomeio a assessora da 2º Promotoria de Justiça, Andressa Maria Ferreira Barbosa de Aguiar para secretariar este procedimento.
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
Valença do Piauí/PI, datado e assinado digitalmente.
SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR
Promotor de Justiça
1Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/uploads/warning_document/file/875/Boletim_Epidemiol%C3%B3gico_PI_SE_12%C2%AA_2022.pdf .
Acesso em 05/04/2022;
2Disponível: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2022-04-04/11291/sesapi-reforca-acoes-de-combate-a-dengue-junto-aos-municipios.html .
Acesso em 05/04/2022;
3 COORDENADORA: MARIA DE FATIMA MARQUES DE MOURA COELHO - E-MAIL: atimamouracoelho@hotmail.com /
crs7valenca@hotmail.com - (89) 3465-1183. End. RUA PROFESSOR JOÃO SOARES, S/N, BAIRRO: CENTRO - CEP: 64.300-000
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 19/2022
PORTARIA nº 25/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por seu representante infra-assinado, com atuação na 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
VALENÇA DO PIAUÍ/PI, no exercício de suas funções legais, e constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI,
da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, I);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - Art. 200,
II, da CF;
CONSIDERANDO que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde executar serviços de Vigilância Epidemiológica - Art. 18,
IV, letra "a", da Lei Federal nº 8.080/90;
CONSIDERANDO que se entende por Vigilância Epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos - Art. 6º, § 1º, da Lei Federal nº8.080/90;
CONSIDERANDO que a Portaria nº. 29, de 11 de julho de 2006, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, caracteriza como
situação de iminente perigo à saúde pública quando for constatada a presença do mosquito transmissor da dengue - aedes aegypti - em 1% ou
mais dos imóveis do município;
CONSIDERANDO a necessidade de deflagrar a imediata intensificação das ações preconizadas no Programa Nacional de Controle da Dengue,
em todos os eixos: fiscalização, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, conforme art. 2º da Portaria
SVS MS 29/2006;
CONSIDERANDO a Lei 13.301/2016 que dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada situação de iminente
perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika; e altera a Lei nº
6.437, de 20 de agosto de 1977;
CONSIDERANDO que mencionada Lei, em seu artigo 1º, §1º, inciso IV, autoriza expressamente a autoridade máxima do Sistema Único de
Saúde de âmbito federal, estadual, distrital e municipal a determinar e executar as medidas necessárias ao controle das doenças em questão,
dentre as quais se destaca o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono ou de ausência de pessoa
que possa permitir o acesso de agente público, regularmente designado e identificado, quando se mostre essencial para a contenção das
doenças;
CONSIDERANDO que o aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue, chicungunya e zika) pica tanto durante o dia como à noite, sendo que o
vetor se reproduz dentro ou nas proximidades de habitações, em recipientes onde se acumula água (vasos de plantas, pneus velhos, cisternas,
etc.);
CONSIDERANDO que o último Informe Epidemiológico de Dengue, Zika e Chikungunya da Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI), referente à
12ª semana epidemiológica de 20221, registrou um aumento de 351,7% na incidência de casos de Dengue e de 1495,2% nos casos de febre
Chikungunya, em relação ao mesmo período de 2021;
CONSIDERANDO que, segundo o referido Boletim Epidemiológico, 96 (noventa e seis) municípios do Estado já notificaram casos de dengue e
30 (trinta) possuem notificações de febre Chikungunya, assim como 24 municípios estão em situação de risco alto para a dengue e 83 cidades se
encontram em estado de alerta para a doença;
CONSIDERANDO que, segundo informações da SESAPI, de janeiro a março deste ano foram registrados no estado 761 casos, em 96 cidades
piauienses , enquanto no ano passado foram confirmados 262 casos da doença, no mesmo período2;
CONSIDERANDO queo período chuvosoem todo o Estado épropício a proliferação do mosquito aedes aegypti, necessitando a intensificação das
ações de prevenção e controle;
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CONSIDERANDO que o art. 129, XXXVII, do Código de Saúde do Estado do Piauí, Lei Estadual nº. 6174, de 16/02/2012, tipifica como infração
sanitária a conduta de "obstar ou dificultar a ação fiscalizadora da autoridade sanitária competente no exercício de suas funções";
CONSIDERANDO que "deixar de notificar doença ou agravo à saúde quando tiver o dever legal de fazê-lo" e "deixar de notificar epidemia de
qualquer doença ou outro agravo à saúde, mesmo que não seja de notificação obrigatória", constituem infrações sanitárias, previstas nos incisos
XXIII e XXIV do art. 129 do Código de Saúde do Estado do Piauí;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, na forma dos arts. 8º a 13ª da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017,
a fim de acompanhar o planejamento e a execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti",
exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), no âmbito do MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS,
em todos os eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, enquanto durar o
surto, determinando as seguintes providências:
AUTUAÇÃO da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
REMESSA desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS/MPPI,
para conhecimento;
REMESSA desta portaria, por meio eletrônico, à Secretária-geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde do MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS, requisitando informações
sobre as ações executadas nos eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, bem assim a
remessa do plano de contingência com informações do quadro funcional utilizado, insumos e veículos;
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à XII COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE VALENÇA DO PIAUÍ3, solicitando a realização de vistoria in loco no
Município de Pimenteiras, a fim de verificar a execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti",
exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), em todos os eixos.
CIENTIFIQUE-SE, através do envio de cópia desta Portaria, ao CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Pimenteiras;
AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural da sede das Promotorias de Justiça (PJ's) de Valença do Piauí, para fins de publicidade do
ato;
Nomeio a assessora da 2º Promotoria de Justiça, Andressa Maria Ferreira Barbosa de Aguiar para secretariar este procedimento.
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
Valença do Piauí/PI, datado e assinado digitalmente.
SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR
Promotor de Justiça
1Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/uploads/warning_document/file/875/Boletim_Epidemiol%C3%B3gico_PI_SE_12%C2%AA_2022.pdf .
Acesso em 05/04/2022;
2Disponível: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2022-04-04/11291/sesapi-reforca-acoes-de-combate-a-dengue-junto-aos-municipios.html .
Acesso em 05/04/2022;
3 COORDENADORA: MARIA DE FATIMA MARQUES DE MOURA COELHO - E-MAIL: atimamouracoelho@hotmail.com /
crs7valenca@hotmail.com - (89) 3465-1183. End. RUA PROFESSOR JOÃO SOARES, S/N, BAIRRO: CENTRO - CEP: 64.300-000
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 20/2022
PORTARIA nº 26/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por seu representante infra-assinado, com atuação na 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
VALENÇA DO PIAUÍ/PI, no exercício de suas funções legais, e constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI,
da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, I);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - Art. 200,
II, da CF;
CONSIDERANDO que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde executar serviços de Vigilância Epidemiológica - Art. 18,
IV, letra "a", da Lei Federal nº 8.080/90;
CONSIDERANDO que se entende por Vigilância Epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos - Art. 6º, § 1º, da Lei Federal nº8.080/90;
CONSIDERANDO que a Portaria nº. 29, de 11 de julho de 2006, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, caracteriza como
situação de iminente perigo à saúde pública quando for constatada a presença do mosquito transmissor da dengue - aedes aegypti - em 1% ou
mais dos imóveis do município;
CONSIDERANDO a necessidade de deflagrar a imediata intensificação das ações preconizadas no Programa Nacional de Controle da Dengue,
em todos os eixos: fiscalização, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, conforme art. 2º da Portaria
SVS MS 29/2006;
CONSIDERANDO a Lei 13.301/2016 que dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada situação de iminente
perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika; e altera a Lei nº
6.437, de 20 de agosto de 1977;
CONSIDERANDO que mencionada Lei, em seu artigo 1º, §1º, inciso IV, autoriza expressamente a autoridade máxima do Sistema Único de
Saúde de âmbito federal, estadual, distrital e municipal a determinar e executar as medidas necessárias ao controle das doenças em questão,
dentre as quais se destaca o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono ou de ausência de pessoa
que possa permitir o acesso de agente público, regularmente designado e identificado, quando se mostre essencial para a contenção das
doenças;
CONSIDERANDO que o aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue, chicungunya e zika) pica tanto durante o dia como à noite, sendo que o
vetor se reproduz dentro ou nas proximidades de habitações, em recipientes onde se acumula água (vasos de plantas, pneus velhos, cisternas,
etc.);
CONSIDERANDO que o último Informe Epidemiológico de Dengue, Zika e Chikungunya da Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI), referente à
12ª semana epidemiológica de 20221, registrou um aumento de 351,7% na incidência de casos de Dengue e de 1495,2% nos casos de febre
Chikungunya, em relação ao mesmo período de 2021;
CONSIDERANDO que, segundo o referido Boletim Epidemiológico, 96 (noventa e seis) municípios do Estado já notificaram casos de dengue e
30 (trinta) possuem notificações de febre Chikungunya, assim como 24 municípios estão em situação de risco alto para a dengue e 83 cidades se
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encontram em estado de alerta para a doença;
CONSIDERANDO que, segundo informações da SESAPI, de janeiro a março deste ano foram registrados no estado 761 casos, em 96 cidades
piauienses , enquanto no ano passado foram confirmados 262 casos da doença, no mesmo período2;
CONSIDERANDO queo período chuvosoem todo o Estado épropício a proliferação do mosquito aedes aegypti, necessitando a intensificação das
ações de prevenção e controle;
CONSIDERANDO que o art. 129, XXXVII, do Código de Saúde do Estado do Piauí, Lei Estadual nº. 6174, de 16/02/2012, tipifica como infração
sanitária a conduta de "obstar ou dificultar a ação fiscalizadora da autoridade sanitária competente no exercício de suas funções";
CONSIDERANDO que "deixar de notificar doença ou agravo à saúde quando tiver o dever legal de fazê-lo" e "deixar de notificar epidemia de
qualquer doença ou outro agravo à saúde, mesmo que não seja de notificação obrigatória", constituem infrações sanitárias, previstas nos incisos
XXIII e XXIV do art. 129 do Código de Saúde do Estado do Piauí;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, na forma dos arts. 8º a 13ª da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017,
a fim de acompanhar o planejamento e a execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti",
exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), no âmbito do MUNICÍPIO DE NOVO
ORIENTE, em todos os eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, enquanto
durar o surto, determinando as seguintes providências:
AUTUAÇÃO da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
REMESSA desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS/MPPI,
para conhecimento;
REMESSA desta portaria, por meio eletrônico, à Secretária-geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde do MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE, requisitando
informações sobre as ações executadas nos eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização,
bem assim a remessa do plano de contingência com informações do quadro funcional utilizado, insumos e veículos;
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à XII COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE VALENÇA DO PIAUÍ3, solicitando a realização de vistoria in loco no
Município de Novo Oriente, a fim de verificar a execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti",
exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), em todos os eixos.
CIENTIFIQUE-SE, através do envio de cópia desta Portaria, ao CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Novo Oriente;
AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural da sede das Promotorias de Justiça (PJ's) de Valença do Piauí, para fins de publicidade do
ato;
Nomeio a assessora da 2º Promotoria de Justiça, Andressa Maria Ferreira Barbosa de Aguiar para secretariar este procedimento.
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
Valença do Piauí/PI, datado e assinado digitalmente.
SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR
Promotor de Justiça
1Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/uploads/warning_document/file/875/Boletim_Epidemiol%C3%B3gico_PI_SE_12%C2%AA_2022.pdf .
Acesso em 05/04/2022;
2Disponível: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2022-04-04/11291/sesapi-reforca-acoes-de-combate-a-dengue-junto-aos-municipios.html .
Acesso em 05/04/2022;
3 COORDENADORA: MARIA DE FATIMA MARQUES DE MOURA COELHO - E-MAIL: atimamouracoelho@hotmail.com /
crs7valenca@hotmail.com - (89) 3465-1183. End. RUA PROFESSOR JOÃO SOARES, S/N, BAIRRO: CENTRO - CEP: 64.300-000
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 21/2022
PORTARIA nº 27/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por seu representante infra-assinado, com atuação na 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
VALENÇA DO PIAUÍ/PI, no exercício de suas funções legais, e constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI,
da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, I);
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí, através do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude
(CAODIJ), lançou a Campanha "Acreditar, doar e gerar oportunidades", com o objetivo de incentivar os contribuintes a destinarem parte do
imposto sobre a renda (IR) aos FIAs, constituindo-se a Campanha em uma das ações do Projeto MPPI Sempre Presente na Regularização dos
Fundos da Infância e Adolescência;
CONSIDERANDO que os Fundos da Infância e adolescência são fundos especiais, regidos pelos arts. 71 a 74 da Lei de Finanças Públicas (Lei
Federal nº 4.320/64), constituindo-se em recursos afetados a finalidades específicas, e no caso do FIA, às políticas e programas na área da
criança e do adolescente;
CONSIDERANDO o repasse de verbas aos FIAs é essencial para a concretização de iniciativas com grande potencial de transformação das
vidas de crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO a demanda entabulada pelo PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 33/2021 - SIMP 000495-177/2021, cujo objeto
trata-se de acompanhar e fiscalizar as políticas públicas municipais quanto à regularização e fomento dos FUNDOS MUNICIPAIS DOS
DIREITOS DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA (FIA), no MUNICÍPIO DE AROAZES;
CONSIDERANDO que referido PA nº 33/2021 foi arquivado face sugestão do CAODIJ/MPPI, o qual aduziu que os documentos apresentados
pelo Município amparam as especificidades do FIA e que, de acordo com o Ato Declaratório CODAR nº01/2022 da Receita Federal do Brasil o
Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Aroazes está regular e se encontra apto a receber recursos oriundos de destinação do Imposto de
Renda 2022 (id. 53255629);
CONSIDERANDO que face ao exposto acima, o CAODIJ sugeriu a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para fomento da
campanha de estímulo à doação e acompanhamento do Plano de Aplicação dos recursos do FIA para o ano de 2022, no Município de Aroazes;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, na forma dos arts. 8º a 13ª da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017,
para fomento da campanha de estímulo à doação e acompanhamento do Plano de Aplicação dos recursos do FIA para o ano de 2022,
no MUNICÍPIO DE AROAZES, determinando as seguintes providências:
AUTUAÇÃO da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
ENCAMINHAMENTO desta Portaria em arquivo editável (formato Word) ao CAODIJ, para conhecimento e ao DOEMPPI para fins de publicação;
AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural da sede das Promotorias de Justiça (PJ's) de Valença do Piauí, para fins de publicidade do
ato;
FIXAÇÃO do prazo de 06 (seis) meses para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo o secretário do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
ENCAMINHAMENTO, ao Município de Aroazes, do Material1 da Campanha "Acreditar, doar e gerar oportunidades" que compreende vídeo
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explicando o passo a passo de como doar, Spot para divulgação em rádios, cards para redes sociais. Na oportunidade, informar ao Município que
tal material poderá ser alterado para inserção da logomarca dos parceiros (ex. Município).
Nomeio a assessora da 2º Promotoria de Justiça, Andressa Maria Ferreira Barbosa de Aguiar para secretariar este procedimento.
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
Valença do Piauí/PI, datado e assinado digitalmente.
SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR
Promotor de Justiça
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https://mppimpbr.sharepoint.com/sites/2PJdeValenadoPiau/Documentos%20Partilhados/Forms/AllItems.aspx?noAuthRedirect=1&id=%2Fsites%2
F2PJdeValenadoPiau%2FDocumentos%20Partilhados%2FM%C3%8DDIAS%20N%C3%83O%20ANEX%C3%81VEIS%20AO%20SIMP%2FCam
panha%20Acreditar%2C%20doar%20e%20gerar%20oportunidades&viewid=138f1314%2D6687%2D4968%2D8483%2D8fd4b401edd2

2.16. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23398
PORTARIA 29ª P.J. Nº 039/2022
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 29ª PJ Nº 013/2022
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 a retirada do serviço de Fonoterapia da lista de serviços fornecidos pelo SUS.
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 a retirada do serviço de Fonoterapia da lista de serviços fornecidos pelo SUS, 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. Expeça-se ofício à Fundação Municipal de Saúde solicitando que informe em quais clínicas conveniadas com o SUS há a dispensação de
tratamento de Terapia Fonoaudiológica para pacientes com nódulos nas pregas vocais.
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, 04 de maio de 2.022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ

2.17. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23399
NOTÍCIA DE FATO Nº 002970-369/2020
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
A vertente Notícia de Fato tem por objeto a apuração de supostas infrações pe- nais previstas no artigo 298 (falsificação de documento particular)
e artigo 312 (peculato), ambos do Código Penal, praticadas por PauloJoséMaiaeSilva, conforme deflui da "Noti- tia Criminis" apresentada pelo
BancodoBrasilS.A..
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem assim a promoção da ação penal pública nos termos da lei (artigos 127-129, da Constituição Federal), sendo-lhe ainda
garantidos poderes investigatórios, que devem ser instrumentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos
fundamentais dos investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução nº 181/2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público).
Compulsando os autos, verifico que os fatos narrados no presente procedimento já foram objeto de investigação policial, resultando na
instauração do Boletim de Ocorrência nº 00041849/2022, conforme deflui de documentação encaminhada pela autoridade policial (ID 53169931).
Deste modo, torna-se pertinente o arquivamento da presente Notícia de Fato, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017, do
Conselho Nacional do Mi- nistério Público, verbis:
Art.4ºA Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judi-cialoujáseencontrarsolucionado;(Redação alterada pela Resolução
nº 189, de 18 de junho de 2018)
Com base no exposto, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, uma vez que o fato epigrafado já fora objeto de investigação
policial.
À Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba, determino:
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aperfeiçoe-se a completa autuação do feito;
notifique-se o noticiante para que tome ciência desta promoção de arquiva- mento, podendo interpor recurso no prazo de 10 (dez dias);
publique-se decisão de arquivamento no Diário Oficial Eletrônico do Minis- tério Público do Estado do Piauí; e
após, arquive-se, informando-se ao Conselho Superior do Ministério Público, via memorando, por e-mail.
É a promoção de arquivamento. Parnaíba (PI), 18 de março de 2022.
(Assinadodigitalmente)
EDILVOAUGUSTODEOLIVEIRASANTANA
Promotor de Justiça da 07ª PJ/PHB em substituição na 06ª PJ/PHB (Portaria PGJ/PI nº 631, de 08 de março de 2022)

2.18. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI23400
PORTARIA Nº 05/2022
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 05/2022)
Acompanhar a situação do 8º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) de São Raimundo Nonato.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, 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, II da Resolução nº
174/2017 do CNMP; e
CONSIDERANDO que o exercício do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público tem como objetivo a integração das funções do
Ministério Público e das Polícias voltadas para a persecução penal e o interesse público, nos termos do art. 2° da Resolução CNMP n° 20/2007;
CONSIDERANDO que, no uso das atribuições relativas ao controle externo da atividade policial e segurança pública, pode o Ministério Público
instaurar procedimento administrativo visando sanar as deficiências ou irregularidades detectadas no exercício do controle externo da atividade
policial e corpo de bombeiros militares, bem como apurar as responsabilidades decorrentes do descumprimento injustificado das requisições
pertinentes, nos termos do § 2°, do art. 4, da Resolução CNMP n° 20/2007;
CONSIDERANDO que compete à 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, com exclusividade, a atribuição de controle externo da
atividade policial e corpo de bombeiros militares, nos termos do art. 52-A, II, da Resolução CPJ/MPPI nº 03, de 10 de abril de 2018;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 20, de 28 de maio de 2007, em seu art. 4º, inciso I, estabelece os meses de abril ou maio e outubro
ou novembro para realizar visitas ordinárias em repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares
existentes em sua área de atribuição;
CONSIDERANDO que o Ministério Público poderá instaurar procedimento administrativo visando sanar as deficiências ou irregularidades
detectadas no exercício do controle externo da atividade policial e corpo de bombeiros militares, consoante estabelece o § 2º do art. 4º da
Resolução nº 20/07 do CNMP;
CONSIDERANDO o conhecimento da recente implantação do 8º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) de São Raimundo Nonato, com sede
inaugurada em 17 de março de 2022;
CONSIDERANDO a necessidade de conhecer a situação do 8º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) de São Raimundo Nonato, tendo em
vista inexistir informações oficiais sobre endereço, inclusive eletrônico, comando, efetivo e aparelhamento da unidade no sítio oficial do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Piauí.
RESOLVE:
INSTAURAR oProcedimento Administrativo nº 05/2022 para acompanhar a situação do 8º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) de São
Raimundo Nonato. Para tanto, DETERMINO:
1) o registro e a autuação desta Portaria, nos termos do artigo 9º, da Resolução CNMP nº 174/2017;
2) a publicação desta Portaria, nos termos do artigo 7º, § 2º, inciso I, da Resolução CNMP nº 23/2007;
3) A comunicação de abertura desse procedimento ao Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP.
4)Para fins de conhecimento deste Órgão Ministerial, oficie-se o 8º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) de São Raimundo Nonato
para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as seguintes informações iniciais sobre a unidade, dentre outras que entenderem
pertinentes:
Identificação do Comando e Subcomando do 8º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) de São Raimundo Nonato;
Endereço da sede da unidade, bem como endereço eletrônico e outros meios de contato;
Sobre o efetivo do grupamento, constando o número de bombeiros lotados na unidade, assim como o modo de escala utilizado para
atuação dos militares;
Sobre equipamentos e veículos disponíveis na unidade para realização das atividades.
Expedientes necessários.
São Raimundo Nonato/PI, datado e assinado eletronicamente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça

2.19. 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23401
EXTRATO DE DECISÃO
Procedimento Administrativo SIMP Nº 000161-383/2021
Assunto: 900138 - Abrigo em Entidade => Medidas de Proteção
Dispositivo: Esgotadas as providências a nível extrajudicial a serem adotadas pelo Ministério Público, mormente considerando que o Município
de Teresina, por meio da SEMCASPI, em resposta lacônica, se negou a cumprir a requisição ministerial para disponibilização de cuidadores
sociais domiciliares para a idosa em regime de plantão, bem como a promover o acolhimento institucional da longeva, esta Promotoria de Justiça
propôs ação judicial para aplicação de medida protetiva (processo nº 0817585-56.2022.8.18.0140), de modo que submetida está a questão ao
crivo do Poder Judiciário. Por outro lado, o andamento da ação está sob acompanhamento no SIMP 000003-020/2022, não se justificando a
continuidade deste feito para tal fim.
Isto posto, PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste Procedimento Administrativo, ante o esgotamento das medidas extrajudiciais a serem
adotadas pelo Ministério Público.
Comunique-se o presente arquivamento ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, em razão da propositura de
ação judicial, encaminhando-se cópia da petição inicial.
Publique-se a decisão por extrato no DOEMMPI, do qual não deverão constar os nomes dos envolvidos, dado o sigilo imposto a este
procedimento.
Cientifique-se a noticiante da presente decisão, assinalando-se que deste decisum cabe recurso ao Conselho Superior do Ministério Público no
prazo de 10 (dez) dias (art. 13, Resolução CNMP n. 174/2017). Havendo recurso, venham-me os autos conclusos para decisão, considerando o
disposto no art. 13, § 3º, in fine, da mesma Resolução.
Não havendo recurso, arquive-se o procedimento nesta Promotoria de Justiça, registrando-se no sistema respectivo, em ordem cronológica,
ficando à disposição dos órgãos correcionais (art. 13, § 4º, Resolução CNMP n. 174/2017).
Proceda-se à devida movimentação no SIMP.
Teresina, data da assinatura digital
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(assinado digitalmente)
JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR
Promotora de Justiça

2.20. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO - PI23402
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 09/2022
REFERÊNCIA: PP SIMP Nº 000549-426/2022
Recomenda à agente pública QUÉSIA DE OLIVEIRA MIRANDA E BRITO, vereadora na Câmara Municipal de Nazaré do Piauí e técnica
em enfermagem efetiva do Hospital Esperança Garcia em Nazaré do Piauí (vínculo municipal) e do Hospital Regional Tibério Nunes em
Floriano/PI (vínculo com o Estado do Piauí), a fazer a opção de exercício dos cargos públicos que ocupa, no limite de dois cargos
cumuláveis entre si, haja vista a ocorrência de cumulação ilegal, nos termos das Constituições Federal e Estadual.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que a 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, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, II);
CONSIDERANDO que é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado
em qualquer caso o disposto no inciso XI (CF, art. 37, XVI c/c CE, art. 54, XI);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, o patrimônio público, bem como a observância dos princípios
constitucionais da Administração Pública;
CONSIDERANDO a documentação contida nos autos do PP SIMP Nº 000549-426/2022, onde consta comprovação da caracterização de
acumulação ilegal de cargos públicos, nos termos das Constituições Federal e Estadual;
CONSIDERANDO que é proibida a acumulação remunerada de cargos/empregos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer
caso o disposto no inciso XI, do art. 37, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que as regras constitucionais de acumulação de cargos/empregos públicos e vencimentos no setor público são de observância
obrigatória pelos estados e municípios, que não poderão se afastar das hipóteses taxativamente previstas na Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a averiguação das situações que configuram acúmulo ilegal de cargos públicos é dever da administração pública e que a
continuidade dessas situações gera grave dano ao erário, além de comprometer a moralidade e eficiência do serviço público;
CONSIDERANDO que a acumulação ilegal de cargos/empregos públicos, notadamente quando não há a contraprestação do serviço, pode
configurar ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que não é juridicamente permitido o tríplice acúmulo de cargos na administração pública, pois não se enquadra no previsto no
art. 38, inciso III, cumulado com o art. 37, inciso XVI e entendimento do STF, que limita o exercício do cargo de vereador com mais um cargo
público, se houver compatibilidade de horários;
CONSIDERANDO que em nenhum momento a constituição autorizou o acúmulo de três cargos, empregos e/ou funções remuneradas pelo Poder
Público, ainda que exista compatibilidade de horários;
CONSIDERANDO o entendimento doutrinário de Maria Sylvia, Carvalho Filho as exceções para a acúmulo de cargos públicos somente admitem
dois cargos, empregos ou funções, inexistindo qualquer hipótese de tríplice acumulação, a não ser que uma das funções não seja remunerada;
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;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, por intermédio da 1ª Promotoria de
Justiça signatária, resolve:
RECOMENDAR
À agente pública QUÉSIA DE OLIVEIRA MIRANDA E BRITO, vereadora na Câmara Municipal de Nazaré do Piauí e técnica em
enfermagem efetiva do Hospital Esperança Garcia em Nazaré do Piauí (vínculo municipal) e do Hospital Regional Tibério Nunes em
Floriano/PI (vínculo com o Estado do Piauí), a fazer a opção de exercício dos cargos públicos que ocupa, no limite de dois cargos
cumuláveis entre si, haja vista a ocorrência de cumulação ilegal, nos termos das Constituições Federal e Estadual.
Desde já, fica advertida a destinatária que a não observância desta Recomendação materializa o interesse processual de agir e implicará na
adoção das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.
Resolve,ainda,determinar:
a) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que a destinatária manifeste-se sobre o acatamento ou não da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça de Floriano manifestação escrita através do e-mail
secretariaunificadafloriano@mppi.mp.br, com documentações hábeis a comprovar o seu fiel cumprimento ou informar de forma justificada a
impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado;
b) Encaminhamento da presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público;
c)O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano/PI, 05 de abril de 2022.
GIANNY VIEIRA SANTOS
Promotora de Justiça
(Portaria PGJ/PI Nº 1271/2022)
PORTARIA Nº 34/2022
SIMP: 000549-426/2022
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
Objeto: Averiguar a existência de acumulação ilegal de cargos públicos por parte da agente pública Quésia de Oliveira Miranda e Brito,
bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante em exercício na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, 141 e 143, III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, "b", da
Lei nº 8.625/93, 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e 36, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e:
CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do patrimônio público, bem como a observância dos princípios
constitucionais da Administração Pública;
CONSIDERANDO que é proibida a acumulação remunerada de cargos/empregos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI, do art. 37, da Constituição Federal;
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CONSIDERANDO que as regras constitucionais de acumulação de cargos/empregos públicos e vencimentos no setor público são de observância
obrigatória pelos estados e municípios, que não poderão se afastar das hipóteses taxativamente previstas na Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a averiguação das situações que configuram acúmulo ilegal de cargos públicos é dever da administração pública e que a
continuidade dessas situações gera grave dano ao erário, além de comprometer a moralidade e eficiência do serviço público;
CONSIDERANDO que a acumulação ilegal de cargos/empregos públicos pode configurar ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que não é juridicamente permitido o tríplice acúmulo de cargos na administração pública, pois não se enquadra no previsto no
art. 38, inciso III, cumulado com o art. 37, inciso XVI e entendimento do STF, que limita o exercício do cargo de vereador com mais um cargo
público, se houver compatibilidade de horários;
CONSIDERANDO que em nenhum momento a constituição autorizou o acúmulo de três cargos, empregos e/ou funções remuneradas pelo Poder
Público, ainda que exista compatibilidade de horários;
CONSIDERANDO o entendimento doutrinário de Maria Sylvia, Carvalho Filho as exceções para a acúmulo de cargos públicos somente admitem
dois cargos, empregos ou funções, inexistindo qualquer hipótese de tríplice acumulação, a não ser que uma das funções não seja remunerada;
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça tomou conhecimento que a agente pública Quésia de Oliveira Miranda e Brito acumula, em
tese, ilegalmente, os seguintes cargos públicos, a saber: técnico em enfermagem efetivo, com lotação no Hospital Esperança Garcia em Nazaré
do Piauí (vínculo com o Município) e no Hospital Regional Tibério Nunes em Floriano/PI (vínculo com o Estado do Piauí) e vereador na Câmara
Municipal de Nazaré do Piauí.
CONSIDERANDO que o art. 2º, § 4º, da Resolução nº 023/2007, do CNMP, autorizou, antes da instauração do inquérito civil, a instauração de
procedimento preparatório visando colher elementos para identificação dos investigados ou do seu objeto;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III, da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da Lei
nº 7.347/85 e demais legislação pertinente, converter o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO com o escopo deaveriguar a existência de
acumulação ilegal de cargos públicos por parte da agente pública QUÉSIA DE OLIVEIRA MIRANDA E BRITO, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, DETERMINANDO, desde já, as seguintes
providências:
I) Expedição da Portaria de Conversão, com a devida comunicação da conversão ao CSMP/MPPI, ao CACOP/MPPI e ao Diário do MPPI;
II) A Expedição de ofício à Câmara Municipal de Nazaré do Piauí, REQUISITANDO, no PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, informações sobre datas e
horários das sessões legislativas, bem assim, comprovação do comparecimento do Sra. Quésia de Oliveira Miranda e Brito nas sessões
parlamentares, cópia dos últimos contracheques e existência ou não de declaração de acumulação de cargos públicos assinalada pela
investigada;
III) A expedição de ofício ao Hospital Regional Tibério Nunes REQUISITANDO, no prazo de 15 (quinze) dias, informações sobre a carga horária,
horários de expediente (entrada e saída), bem assim, registros que comprovem se houve contraprestação de serviço no ano de 2021 até o
presente momento, registros de frequência, prontuários, escala de serviço e contracheque da servidora do ano de 2021 até o presente momento
da servidora QUÉSIA DE OLIVEIRA MIRANDA E BRITO (CPF: 90520297334).
IV)A expedição de ofício ao Município de Nazaré do Piauí REQUISITANDO, no prazo de 15 (quinze) dias, informações sobre os horários de
expediente (entrada e saída) da servidora, bem assim, registros que comprovem se houve contraprestação de serviço do ano de 2021 e no
corrente ano, registros de frequência, prontuários, escala de serviço e contracheque do ano de 2021 até o presente momento da servidora
QUÉSIA DE OLIVEIRA MIRANDA E BRITO (CPF: 90520297334).
V) A expedição de Recomendação Administrativa à servidora QUÉSIA DE OLIVEIRA MIRANDA E BRITO para que realize a opção de exercício
dos cargos públicos que ocupa, no limite de dois cargos cumuláveis entre si, em observância à Constituição Federal.
Após a expiração do prazo referido, com a apresentação da respectiva resposta, voltem-me os autos conclusos para deliberação; sem
resposta, reitere-se o expediente observando o disposto no ATO PGJ/PI nº 931/2019, fazendo constar na reiteração a advertência de
apuração do crime de desobediência, bem como apuração de possível ato de improbidade administrativa a quem lhe der causa.
O prazo para a conclusão deste Procedimento Preparatório é de 90 (noventa) dias, consoante art. 2º, § 6º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP,
prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável, dando-se ciência ao CSMP/MPPI.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano/PI, 05 de abril de 2022.
GIANNY VIEIRA SANTOS
Promotora de Justiça
(Portaria PGJ/PI Nº 1271/2022)

2.21. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI 23404
Notícia de Fato n. 66/2021-SIMP N. 000297-240/2021
O b j e t o :
A p u r a r
s u p o s t a
p r á t i c a
d e
c r i m e
p e l o
e n t ã o
P r e s i d e n t e
daCâmaraMunicipaldeAssunçãodoPiauí/PI,ANTONIODAVIDMENDESMORAIS,noexercíciofinanceiro2017.
DECISÃO-PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Vistosemcorreição.
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de PEÇAS DE INFORMAÇÃO encaminhadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí ao
Órgão Ministerial Superior, referente ao Acórdão nº 1.285/2020 relativo ao Processo TC/005963/2017, para apuração de suposta prática de crime
pelo então Presidente da Câmara Municipal de Assunção do Piauí/PI, ANTONIO DAVID MENDES MORAIS, no exercício financeiro 2017.
In casu, verifica-se tratar de apuração de eventual crime cometido por Vereador do município de Assunção do Piauí/PI, em virtude do
descumprimento de prazo legal para fixação dos subsídios de vereadores (artigo 31, da Constituição Estadual/89); Pagamentos de subsídios sem
base legal (artigo 30, da Constituição Estadual/89); Não atendimento à determinação do Tribunal (artigo 206, da Resolução TCE/PI nº 13/2011
c/c artigo 79, inciso III da Lei Orgânica nº 5.888/09) e ausência de procedimento de inexigibilidade (artigo 25, inciso II da Lei 8.666/93), conforme
consta do Processo TC/005963/2017, acostado aos autos e encaminhado ao Órgão Ministerial Superior, ante a incidência do foro por
prerrogativa de função do investigado.
O Órgão Ministerial Superior entendeu que não subsiste a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar Vice-Prefeitos e
Vereadores e, consequentemente, carece de atribuição da Procuradoria-Geral de Justiça para apurar repercussão criminal de suas condutas. Ato
contínuo, determinou, a remessa de cópia dos autos para a Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio/PI para adoção das providências
cabíveis.
Chegou ao conhecimento deste órgão ministerial, por meio de matéria jornalística, que o investigado ANTONIO DAVID MENDES MORAIS
faleceu no dia 22/04/2021, em Teresina, por complicações decorrentes do Covid-191.
Analisando os autos, constata-se que, como providência inicial, este órgão ministerial oficiou à Serventia Extrajudicial desta Comarca solicitando
que seja enviado a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, cópia da certidão de óbito do investigado ANTONIO DAVID MENDES
MORAIS, tendo esta encaminhado cópia da certidão de óbito do noticiado a esta Promotoria de Justiça (ID 4139392).
É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.
Em decorrência do princípio mors omnia solvit (a morte tudo apaga) e do princípio constitucional da personalidade da pena, segundo o qual
nenhuma sanção criminal passará da pessoa do delinquente (art. 5º, XLV, CF/88), extingue-se a punibilidade com a morte do autor.
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Com efeito, à vista do documento comprobatório (ID 4139392), é forçoso convir que a presente notícia de fato perdeu seu objeto em razão do
1 https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2021/04/23/vereador-de-assuncao-do-piaui-morre-aos-26-anos-vitima-da-covid- 19.ghtml
falecimento do noticiado, eis que, previsto no art. 107, I, do Código Penal - CP, combinado com art. 62 do Código de Processo Penal - CPP, a
morte do investigado extingue a punibilidade de suposto crime por ele praticado.
Assim, determino o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, com base no artigo 107, I, do Código Penal combinado com art. 62 do Código
de Processo Penal - CPP, em razão da extinção da punibilidade pela morte do noticiado.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por ter sido instaurada em face de dever de ofício, deixo de cientificar eventual interessado.
Para efeitos de dar publicidade a esta decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema SIMP.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça. Expedientes necessários.
São Miguel do Tapuio, 29 de Abril de 2022.
Mirna Araújo Napoleão Lima
Promotora de Justiça

2.22. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA - PI23405
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Resta observado Procedimento Preparatório registrado em SIMP sob o Nº. 001752-369/2021, objetivando apurar a eventual ausência de
vacinação de profissional da saúde, no âmbito do Município de Parnaíba (PI).
Para tanto, restou determinada a expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Município de Parnaíba (PI), com entrega pessoal ao destinatário,
solicitando manifestação acerca dos fatos noticiados, mais precisamente se a noticiante se enquadra no público-alvo de vacinação do município e
se já foi vacinada, diante do lapso desde o protocolo da notícia ou em caso negativo, o motivo da ausência da vacinação.
Ato contínuo, após reiteração decorrente de ausência de resposta à primeira tentativa, em sede de resposta, restou salientado que, a noticiante já
se encontrava vacinada, com a 1ª dose da Pfizer, conforme atestado na sua ficha de vacinação no Programa Nacional de Imunização,
Documento N°. 4091733.
Ademais, decorrido o prazo de 120 (cento de vinte) dias da Notícia de Fato, inicialmente instaurada, foi decidido pela conversão em Procedimento
Preparatório, via Portaria Nº. 02-12/2021, bem como, que fosse oficiada a noticiante, a fim de que se manifestasse quanto ao aludido na
documentação encaminhada pela Prefeitura de Parnaíba (PI).
Em manifestação encaminhada através de e-mail institucional, a noticiante informa: "Boa tarde, ao ler rapidamente o e-mail enviado por vocês,
verifico que a secretária de saúde confirmou a minha vacinação. De fato, consegui estar imunizada até por decorrência de tanto tempo após meu
relato ao MP e também por tentar por outras vias conseguir as minhas doses. Acho que agora o procedimento não tem sentido, eu já nem me
lembrava mais depois de tanto tempo sem respostas. Agradeço enfim e solicito (se possível) o arquivamento do caso. E acrescento que já não
resido no endereço posto em processo, mudei para rua 12 de março, bairro Piauí 3065, Parnaíba-PI, caso precisem me encontrar.".
É o sucinto relatório.
Passo à manifestação.
O procedimento em lume tem por objetivo apurar eventual ausência de vacinação de profissional da saúde, no âmbito do Município de Parnaíba
(PI).
Ocorre que, oportunizada à Secretaria de Saúde a possibilidade de se manifestar acerca do objeto da denúncia, a Coordenação de Imunização
confirmou a aplicação da vacina Pfizer à noticiante.
Ademais, quando instada a se manifestar acerca da resposta encaminhada pelo setor, a própria manifestante confirmou que já estava vacinada,
opinando a mesma pelo arquivamento do Procedimento Preparatório.
Oportuno consignar que a pandemia causada pela infecção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) tem trazido grandes desafios à população, sendo
ímpar a importância de medidas que promovam a imunização de todos através de vacinas, com o fito de mitigar os efeitos da doença no corpo
humano. Nesse mesmo sentido, resta configurado o exercício do direito pela profissional de saúde, comprovado através de documentação do
Programa Nacional de Imunização enviado pelo ente público, assim como a manifestação da noticiante.
Por outro lado, verifica-se a resolutividade do objeto do presente procedimento, haja vista que a instituição demonstrou a efetiva imunização da
noticiante, fato que embasa o processo de arquivamento dos presentes autos, conforme disposição do artigo 10, caput, da Resolução CNMP Nº.
20/2007, senão vejamos:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de
fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do
procedimento preparatório."
Para fins de cumprimento do disposto no § 2º, do artigo 10, da Resolução do CNMP Nº. 23/2007, determino a remessa dos autos do presente
procedimento ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público para homologação deste arquivamento.
Cientifique-se o noticiante acerca do arquivamento, por via eletrônica, encaminhando cópia da presente promoção de arquivamento, para fins de
conhecimento, esclarecendo-lhe sobre a possibilidade de apresentar razões escritas ou documentos, nos termos do artigo 10, § 3º, da Resolução
CNMP Nº. 23/2007.
Remetam-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Registro necessários em SIMP.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 10 de maio de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)

2.23. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23406
SIMP: 0003060-369/2021
REQUERENTE: Conselho Tutelar de Parnaíba (PI) REQUERIDO: A Apurar
DATA DA INSTAURAÇÃO:
ASSUNTO: Infração administrativa ou penal
DESPACHODEARQUIVAMENTODENOTÍCIADEFATO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada no âmbito da 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), que narra a ocorrência de uma possível prática
delituosa contra a criança Heloysa Vallentina de Sousa Silva (01 ano de idade) por parte de sua genitora de nome Maria Emanoele de Souza
Silva.
Em síntese, Maria Emanoele de Souza Silva é adolescente e pratica agressões psicológicas e negligencia os cuidados de sua filha Heloysa
Vallentina de Sousa Silva, porém não havia informações acerca da idade de Maria Emanoele e tampouco se a mesma é maior de idade.
Vislumbrando a necessidade de saber a idade de MARIA EMANOELE DE SOUZA SILVA, o representante ministerial da 7ª PJ/PHB determinou
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que fosse oficiado o Conselho Tutelar para que fornecesse informações.
Em resposta ao Ofício, o Conselho Tutelar de Parnaíba juntou a documentação pessoal de MARIA EMANOELE, onde consta em seu RG, que a
mesma nasceu no dia 25/03/2005, tendo, portanto, 16 (dezesseis) anos de idade.
Nesse sentido, a 7ª PJ/PHB encaminhou o presente procedimento à 3ª PJ/PHB, considerando que a conduta se trata de ato infracional, o que
foge da competência da 7ª Promotoria de Justiça, em conformidade com o disposto na Resolução nº 03/2018 do Colégio de Procuradores do
Estado do Piauí.
É o relatório, passo a decidir.
Diante
do
exposto,
verifico
que,
conforme
documento
ID:
4026704
PáginaDoc:16,opresenteprocedimentofoifragmentadotantoparaa3ªPJ/PHB
quanto para a 7ª PJ/PHB. Assim, já existe uma Notícia de Fato (SIMP nº 2999- 369/2021) no âmbito desta Promotoria de Justiça instaurada para
apurar tal fato, sendo, inclusive, já arquivada, tendo em vista que todas as medidas cabíveis foram adotadas.
Nessesentido,DETERMINOoARQUIVAMENTOdapresenteNotícia de Fato, com base no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017 do
CNMP,tendoemvista quejá está sendo objetodeinvestigação.
Outrossim, surgindo fatos novos, o Conselho Tutelar de Parnaíba (PI) poderá suscitar, a qualquer momento, o Ministério Público para atuar.
Comunique-se a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do PiauíeConselhoTutelardeParnaíba (PI).
Publique o extrato do arquivamento no DOEMPPI, suprimindo o nome das menores.
BaixasnecessáriasemovimentaçõesnoSIMP.Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 31 de janeiro de 2021.
Ruszel Lima Verde Cavalcante
Promotor de Justiça

2.24. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA - PI23407
NOTÍCIA DE FATO Nº 41-189/2018 VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Atendimento ao Público cadastrado sob o Protocolo nº 41-189/2018 e autuado taxonomicamente como Notícia de Fato, no âmbito da
Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, em data de 03.04.2018.
Em suma, trata-se de atendimento ao público realizado e autuado erroneamente como Notícia de Fato.
Epítome do necessário.
Vieram-me os autos. Decido.
Analisando detidamente o protocolo e suas respectivas movimentações, extrai- se que inexiste necessidade de continuação do procedimento,
todavia, conforme Manual do SIMP-MPPI, torna-se imperioso a realização de movimento finalístico.
Isto posto, com base nos argumentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO
da Notícia de Fato em questão, para fins de regularização do SIMP.
Publique-se a presente decisão.
Comunicações e cientificações desnecessárias.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de PaulistanaPI.
Paulistana-PI, 21 de fevereiro de 2022.
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021

2.25. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR - PI23408
IC nº 046/2018.000088-063/2018
DECISÃO ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado par aferir potencial ato de improbidade administrativa em razão da informação de que o Estado do Piauí, por
seu então Secretário de Saúde, senhor Florentino Alves Veras Neto, estaria mensalmente repassando valores a menor ao Hospital Regional de
Campo Maior, não integralizando mensalmente sua parcela financeira estipulada em PCEP, nos moldes da recomendação expedida.
Foram expedidas recomendações ao Secretário Estadual, pessoalmente recebida (ID 30538601, p.12/40) e ao Diretor do HRCM (ID 30538766, p.
16/24).
A SESAPI encaminhou demonstrativo orçamentário do Hospital Regional de Campo Maior nos anos de 2017 e 2017 (ID 30538704, p. 20/22).
A Secretaria Estadual de Fazenda encaminhou demonstrativo extraído do SIAFE-PI com os valores repassados ao HRCM no período de janeiro
a dezembro de 2017 e 2018 (ID 30538813, p. 02/14).
O Fundo Estadual de Saúde também encaminhou cronograma de desembolso do Estado do Piauí relativo aos anos de 2017 e 2018 para o
HRCM (ID 30538813, p. 22/41).
Foi solicitado ao Banco Central do Brasil a relação de CCS em nome do HRCM com o Banco do Brasil entre 01/01/2017 e 31/12/2018, bem como
todas as
movimentações realizadas pelo ente público no mesmo período, a serem transmitidas via SIMBA.
p. 02/04.
Manifestação do HRCM vista no ID 30538813, p. 58/70, e ID 30538820,
Prazo de investigação prorrogado em 21 de novembro de 2019. Informações transmitidas ao GAECO via SIMBA.
Decisão de ampliação do lapso temporal de investigação quanto às
movimentações bancárias do HRCM até o ano de 2020, a fim de se antolhar eventual dolo material da autoridade administrativa destinatária da
referida recomendação (ID 2792001), com solicitação ao Banco do Brasil para envio das informações bancária fornecidas abrangendo também o
período compreendido entre 01 de janeiro de 2019 a 31 de julho de 2020.
O GAECO certificou que as informações bancárias referentes ao período compreendido entre 01 de janeiro de 2019 a 31 de julho de 2020 foram
transmitidas via SIMBA, juntando cópia dos extratos consolidados (ID 34133247).
Vieram-me os autos para manifestação. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos
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probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo- se seu estancamento.
No caso dos autos, não há elementos de informação que confirmem os fatos descritos em portaria. Da análise dos demonstrativos orçamentários
encaminhados pelo Estado do Piauí, juntamente com as informações bancárias transmitidas via SIMBA não se verificou que a SESAPI efetivou
repasses a menor para o HRCM no período investigado.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpáveldaqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua prorrogação aviltaria o princípio constitucional da razoável duração do processo administrativo, por falta de justa causa.
Nos termos da Súmula nº 09 do CSMP:
Na prorrogação do prazo para a conclusão do Inquérito Civil é imprescindível que a decisão seja proferida mediante a
explicitaçãodosmotivosquelevamasuanecessidade, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público, de acordo com o disposto
no art. 9º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Não se vislumbra motivação idônea para a prorrogação do feito.
Ainda. 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 tal
investigação destinada à apuração de recebimento de vantagem indevida, nos termos do delimitado em portaria.
Além do que, a conduta investigada também deve ser analisada à luz das alterações mais recentes sofridas pela Lei de Improbidade
Administrativa.
Como se sabe, a Lei nº 14.230/2021, publicada no dia 25/10/2021, provocou profundas alterações na Lei nº 8.429/92. Entre as mudanças, se
apresenta a exigência
obrigatória de demonstração do dolo específico, em todas as hipóteses legais, para a configuração da improbidade administrativa, além da prova
de efetiva perda patrimonial.
Não há nos autos elementos de informação que apontem para a obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros, nem a
ocorrência de perda patrimonial efetiva suportada pelo Estado do Piauí, pelo que, não restou configurado o elemento subjetivo específico
necessário para a sanção em sede de ação de improbidade administrativa.
Diante do exposto, chega-se à ilação de que não restaram comprovados os fatos descritos na portaria, não sendo cabível, destarte, qualquer
outra espécie de diligência, conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Eis o que apregoa a Resolução CPJ nº 001/2008:
Art. 39. Esgotadas todas as diligências, ou não havendo necessidade de sua realização, o Membro do Ministério Público,
casoseconvençadainexistênciadefundamento para a propositura da ação civil pública, promoverá o arquivamento do inquérito civil ou
procedimento preparatório, fundamentadamente.
Assim, não estando presentes quaisquer elementos que justifiquem a continuidade das apurações, esvazia-se a utilidade da presente
investigação, merecendo a solução ser homologada pelo E. CSMP/PI.
Desse modo, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTOdo feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo
de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou a instauração de novo Inquérito Civil, sem prejuízo das provas já
colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI. Comunique-se à noticiante, por meio eletrônico.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça em exercício

2.26. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA - PI23409
Procedimento Administrativo nº 29/2019
SIMP Nº 000270-306/2019
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar a realização dos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no
Hospital Gerson Castelo Branco, em Luzilândia (PI), conforme a estratégia de ampliação do acesso definida nas Portarias GM/MS nº 1.294/2017,
Portaria GM/MS nº 2895/2018 e Portaria GM/MS nº 195/2019, bem assim na Resolução CIB nº 032/2017.
Conforme análise detida dos autos, verifica-se que esta Promotoria de Justiça expediu o Ofício nº 167/2022 ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde - CAODS com solicitação de apoio técnico para análise da documentação apresentada pelo Hospital Estadual Gerson Castelo
Branco, situado nesta urbe, e sugestão de atuação.
Enfim, os autos vieram-me conclusos, eis que o prazo do procedimento está expirado.
É breve relatório.
Aduz o art. 11, caput, da Resolução (Res.) n.174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
"Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo
mesmo período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos."
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do Procedimento Administrativo abrange o acompanhamento da realização dos Procedimentos
Cirúrgicos Eletivos no Hospital Gerson Castelo Branco, em Luzilândia (PI), conforme a estratégia de ampliação do acesso.
Assim, diante do transcurso do prazo de 01 (um) ano, bem como da impossibilidade de findá-lo no prazo determinado, eis que é imprescindível
continuar o apuratório da presente demanda, PRORROGO, POR 01 (UM) ANO, o Procedimento Administrativo em tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 11, caput, da Resolução n. 174/2017 do CNMP:
Prorrogação do presente Procedimento por 01 (um) ano;
A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais
ágil, da prorrogação do PA em epígrafe;
A remessa desta portaria, por e-mail, ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, para publicação;
Aguarde-se o encaminhamento da resposta pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS.
Registros necessários no SIMP. Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 09 de maio de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

2.27. 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA - PI23410
Ministério Público do Estado do Piauí
5ª Promotoria de Justiça de Parnaíba
DECISÃO
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Referente ao Protocolo SIMP n. 000642-426/2022
Autos digitais conclusos.
Cuida-se de Notícia de Fato Criminal com tramitação exclusiva pelo Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP), sob o n. 000642-426/2022,
tendo como objeto notícia-crime corporificada na Manifestação n. 866/2022 (ID 53347750, pp. 02/04), da Ouvidoria do Ministério Público do
Estado do Piauí, dando conta da possível prática, por parte do Prefeito do Município de Parnaíba/PI, popularmente conhecido como "Mão Santa",
do crime tipificado no artigo 208, caput, do Código Penal (ultraje a culto).
Em resumo, consta nos autos que, no dia 1º de abril de 2022, o prefeito noticiado, em live transmitida pelo Instagram a partir de seu gabinete,
chamou a atual Governadora do Estado do Piauí de "macumbeira", conferindo tom pejorativo a essa fala.
Encaminhado à Sede das Promotorias de Justiça de Parnaíba/PI pelo SIMP, o protocolo foi distribuído, pelo critério de rodízio, a este órgão
ministerial.
Feito esse breve relato, passo à análise da situação dos autos.
Nos termos do artigo 29, inciso X, da Constituição Federal, e do artigo 21, inciso VIII, da Constituição do Estado do Piauí, a competência para
processar e julgar criminalmente os prefeitos piauienses é do Tribunal de Justiça.
A Lei Complementar do Estado do Piauí n. 12/1998 ("Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí") estatui, em seu artigo 39, inciso V,
ser atribuição do Procurador-Geral de Justiça "ajuizar ação penal de competência originária dos Tribunais, nela oficiando".
Considerando que, como visto, os autos informam a possível ocorrência de crime de autoria do Prefeito de Parnaíba/PI, autoridade com
prerrogativa de foro junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, reconheço a exclusiva atribuição do Procurador-Geral de Justiça para
atuar na presente notícia de fato, bem como a necessidade de se remeter os autos a esse órgão ministerial, para adoção das
providências cabíveis.
Acerca de tal remessa, registro, por oportuno, o que dispõem os §§ 2º e 3º da Resolução CNMP n. 174/2017, em sua literalidade:
Art. 2º.
§ 2º Se aquele a quem for encaminhada a Notícia de Fato entender que a atribuição para apreciá-la é de outro órgão do Ministério Público
promoverá a sua remessa a este.
§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, a remessa se dará independentemente de homologação pelo Conselho Superior ou pela Câmara de
Coordenação e Revisão se a ausência de atribuição for manifesta ou, ainda, se estiver fundada em jurisprudência consolidada ou orientação
desses órgãos.
Baseado na argumentação desenvolvida, reputo manifesta a ausência de atribuição desta Promotoria de Justiça sobre o objeto da
presente notícia de fato, razão pela qual, na forma do supratranscrito § 3º do artigo 2º da Resolução CNMP n. 174/2017, os autos podem ser
encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça independentemente de prévia homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público.
Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 29, inciso X, da Constituição Federal, no artigo 21, inciso VIII, da Constituição do Estado do
Piauí, no artigo 39, inciso V, da Lei Complementar do Estado do Piauí n. 12/1998, e no artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Resolução CNMP n. 174/2017,
declino, em favor do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, da atribuição para atuar nesta notícia de
fato.
Via de consequência, determino:
a) que, por meio de ofício a ser encaminhado por correio eletrônico (e-mail), acompanhado de cópia da presente decisão, o noticiante, qualificado
na Manifestação n. 866/2022, seja cientificado do declínio de atribuição;
b) a publicação desta decisão no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMPPI);
c) que, via ofício a ser encaminhado pelo SEI!/MPPI, com cópia desta decisão, sejam comunicados do declínio de atribuição a Ouvidoria do
Ministério Público do Estado do Piauí, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMPPI) e o Centro de Apoio Operacional
às Promotorias de Justiça Criminais do Ministério Público do Estado do Piauí (CAOCRIM/MPPI);
d) a remessa dos autos, pelo SIMP, ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, independentemente de
homologação do Conselho Superior, conforme me autoriza o artigo 2º, § 3º, da Resolução CNMP n. 174/2017; e
e) o encaminhamento dos autos à Secretaria Unificada pelo SIMP, para cumprimento das diligências supra, em observância ao Ato PGJ n.
931/2019.
Cumpra-se.
Parnaíba/PI, 05 de maio de 2022.
(Documento assinado eletronicamente por certificação digital)
RÔMULO PAULO CORDÃO
Promotor de Justiça titular da 8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI
Respondendo pela 5ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

3. GESTÃO DE PESSOAS
[]

3.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI23403
PORTARIARH/PGJ-MPPINº 550/2022
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 547/2022, para constar o seguinte "SUSPENDER01 (um) dia 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 prevista para o dia09 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, sendo mantida a fruição das folgas previstas para os dias30 e 31 de maio de 2022".
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 551/2022
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 19.21.0438.0010824/2022-31,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de18 a 20 de abril de 2022, 03(três)dias de licença para tratamento de saúde, à servidoraEMANUELY SILVA
COSTA,Técnica Ministerial, matrícula 225, lotada junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, conforme perícia oficial, nos termos
do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 18 de abril de 2022.
Teresina (PI), 10 de maio de 2022.
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RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 552/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0014.0008341/2022-03,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 24 a 25 de março de 2022, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde ao servidor THYAGO JOSE
PEREIRA JANUARIO, Técnico Ministerial, matrícula 256, lotado junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, nos termos do art. 77
e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 24 de março de 2022.
Teresina (PI), 10 de maio de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 554/2022
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 19.21.0342.0012841/2022-71:
RESOLVE:
CONCEDERao servidorMARCELO CAMPELO DE BARROS, Técnico Ministerial, matrícula nº 340, lotado junto à 53ª Promotoria de Justiça,02
(dois)diasde folga, para serem fruídos nos dias30 e 31 de maio de 2022, como compensação em razão de atuação como avaliador no2°
Processo Seletivo de Estagiários de Nível Pós- Graduação do Ministério Público do Piauí, conforme Certificado emitido pelo Centro de
Aperfeiçoamento Funcional do MP- CEAF.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 555/2022
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 19.21.0342.0012841/2022-71:
RESOLVE:
CONCEDER09 (nove)dias de folga,nos dias1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 13de junho de 2022, aoservidorMARCELO CAMPELO DE BARROS,
Técnico Ministerial, matrícula nº 340, lotado junto à 53ª Promotoria de Justiça, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de
compensação em razão do comparecimento aos Plantões Ministeriais dos dias 15/03/2020; 03/07/2020; 31/01/2021; 31/03/2021 e 05 e
07/09/2021/, conforme certidão expedida pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 556/2022
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 19.21.0119.0012851/2022-42:
RESOLVE:
CONCEDER02 (dois)dias de folga, nos dias12 e 13 de maiode 2022,àservidoraANDRESSA MARIA FERREIRA BARBOSA DE AGUIAR,
Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15429, lotada junto à 2ª Promotoria de Justiça de Valença, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI
nº 985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento aos Plantões Ministeriais dos dias 22/05/2021 e 02/10/2021, conforme
certidões expedida pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 557/2022
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 19.21.0115.0011409/2022-42:
RESOLVE:
CONCEDER, em13 de abril de 2022,01 (um)dia de licença para tratamento de saúde da servidoraMONICA SEBASTIANA BRITO DE
SA,Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula 15859, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana, nos termos do art. 77 e seguintes
da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 13 de abril de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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