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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ23416
PORTARIA PGJ/PI Nº 1429/2022 - Republicação
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
ANEXO I
I - CARGO: ANALISTA MINISTERIAL, ÁREA PROCESSUAL, NÍVEL SUPERIOR, CLASSE "A", PADRÃO 1
CLASS.

INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

10

10004585

BEATRIZ SERVIO PESSOA

12

10013239

DIEGO CURY RAD BARBOSA

ANEXO II
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
1. Carteira de Identidade;
2. Carteira do Conselho de Classe (verificar exigência no edital);
3. Certidão de nascimento ou casamento;
4. Certidão de nascimento dos dependentes;
5. Certificado Militar;
6. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
7. CPF;
8. Título Eleitoral;
9. Comprovante de Votação na última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral;
10. Comprovante de desligamento do órgão anterior ou declaração de desligamento da folha de pagamento devido a vacância ou exoneração;
11. Duas (2) fotos 3x4 - fundo branco/papel mate fosco;
12. Comprovante dos pré-requisitos/escolaridade constante no edital do concurso, de acordo com o cargo pleiteado. (Diploma ou certificado de
conclusão de curso superior/ Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio);
13. Comprovante de endereço residencial, e-mail e telefone.
14. Declaração de bens ou Cópia da Declaração de Imposto de Renda completa;
15. Certidão negativa de antecedentes criminais relativa aos últimos cinco anos, da justiça estadual e federal, da localidade de residência;
16. Curriculum Vitae.
DOS EXAMES MÉDICOS
17. O candidato nomeado será submetido a exame de aptidão ao serviço público, devendo comparecer ao Instituto de Assistência Social do
Estado do Piauí - IASPI (Setor de Perícias), em data e horário a ser divulgada, apresentando os seguintes exames médicos, com data de
realização não superior a 03 (três) meses da data desta convocação:
I - Laboratorial:
a) hemograma;
b) V.D.R.L;
c) glicemia, uréia e creatinina, T.G.O e T.G.P;
d) sumário de urina;
II - De avaliação:
a) oftalmológico;
b) otorrinolaringológico;
c) neurológico;
d) psiquiátrico.
e) RX do tórax, com laudo
III - eletrocardiograma e eletroencefalograma.
Teresina-PI, 10 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1431/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018;
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, titular da Promotoria de Justiça Regional com Sede em Bom Jesus,
para atuar nas audiências de custódia de atribuição da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes, pautadas para o dia 10 de maio de 2022, em
substituição à 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
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PORTARIA PGJ/PI Nº 1432/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no Ofício nº 197/2022 - CGMP/PI, bem como o despacho contido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0017.0012783/2022-13,
RESOLVE:
DESIGNAR os Promotores de Justiça JOÃO PAULO SANTIAGO SALES e ÉDSEL DE OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO,
Assessores da Corregedoria-Geral do MP-PI, para participarem dos cursos de Capacitação de Processos Administrativos e Regime Disciplinar
oferecidos pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, nos dias 30 e 31 de maio, em Brasília - DF.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1433/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso XIV, da Lei
Complementar Estadual nº 12/93, e considerando a solicitação do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com atuação no Tribunal do Júri,
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0429.0012642/2022-65,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JESSÉ MINEIRO DE ABREU, titular da Promotoria de Justiça de Matias Olímpio, para, sem prejuízo de suas
funções, integrar o Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com atuação no Júri - GAEJ.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1434/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0193.0012721/2022-17,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, Coordenador do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com
atuação no Júri - GAEJ, para atuar na Sessão do Tribunal do Júri referente ao processo nº 0006319-18.2016.8.18.0140, dia 23 de maio de 2022,
na Comarca de Teresina-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1435/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0143.0011494/2022-43,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) NATALIA MORAES PIEROTE, matrícula nº 15826, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça
(CC-01), junto à 28ª Promotoria de Justiça de Teresina, com efeitos retroativos ao dia 09 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1436/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0075.0012275/2022-55,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) CARLA ADRIANA MESQUITA COSTA, matrícula nº 15712, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria de
Justiça (CC-01), junto à 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, com efeitos retroativos ao dia 07 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1437/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0316.0011799/2022-77,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora RAYSSA FERNANDES LIMA, matrícula nº 15629, para acompanhamento da execução do Programa de Alfabetização
de Jovens e Adultos (PROAJA), no município de São João da Serra, dia 24 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1438/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0316.0011747/2022-26,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora RAYSSA FERNANDES LIMA, matrícula nº 15629, para acompanhamento da execução do Programa de Alfabetização
de Jovens e Adultos (PROAJA), na Zona Rural do município de Castelo do Piauí, dia 17 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1439/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
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ADIAR, ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias do Promotorde Justiça JOÃO
MALATO NETO, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Floriano e Subprocurador de Justiça Jurídico, referentes ao 1º período do exercício de
2022, previstas para o período de 01 a 30 de junho de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando os 30
(trinta) dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1440/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerandodespacho
exarado nos autos do Processo SEI nº 19.21.0069.0012093/2022-15,
RESOLVE
RELOTAR o (a) servidor (a) FRANCISCO FERNANDO ALVES VIANA, matrícula nº 15722, Assessora de Promotoria de Justiça, da Promotoria
de Justiça de Cristino Castro para 28ª Promotoria de Justiça de Teresina, com efeitos retroativos ao dia 09 de maio de 2022.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1441/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0075.0012675/2022-22,
RESOLVE
NOMEAR ONIVLIS MEMRAC PINTO DE OLIVEIRA, CPF: ***.885.673-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de
Justiça (CC-01) junto à 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a apresentar os documentos exigidos para fins de posse no referido cargo público junto à Coordenadoria de
Recursos Humanos ou utilizar os meios eletrônicos para a entrega (recursoshumanos@mppi.mp.br), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e
alterações.
O exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1442/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0235179 - CLC/ASSCOMPRAS - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0427.0010009/2022-85,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor AIRTON ALVES MENDES DE MOURA, matrícula nº 307, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre o Fundo
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, CNPJ n° 24.291.901/0001-48, e a empresa HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ
(MF) sob o nº 26.242.393/0001-33 (CONTRATO Nº03/2022/FPDC/PI, PGA nº 19.21.0427.0010009/2022-85).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1444/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0262.0012407/2022-88,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUSA, matrícula nº 15721, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria
de Justiça (CC-01), lotado junto à 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri, com efeitos retroativos ao dia 05 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1445/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerandodespacho
exarado nos autos do Processo SEI nº 19.21.0262.0012407/2022-88,
RESOLVE
RELOTAR o (a) servidor (a) ARACELLE OLIVEIRA ALVES MACEDO, matrícula nº 15632, Assessor de Promotoria de Justiça, da 2ª Promotoria
de Justiça de Esperantina para 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri, com efeitos retroativos ao dia 05 de maio de 2022.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1446/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0262.0012407/2022-88,
RESOLVE
NOMEAR GEOVANNA ARAUJO DE CARVALHO, CPF: 061.219.663-19, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de
Justiça (CC-01) junto à 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a apresentar os documentos exigidos para fins de posse no referido cargo público junto à Coordenadoria de
Recursos Humanos ou utilizar os meios eletrônicos para a entrega (recursoshumanos@mppi.mp.br), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e
alterações.
O exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
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PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1447/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais e considerando o Processo SEI nº
19.21.0005.0009836/2022-28,
RESOLVE
RELOTAR o (a) servidor (a) MAURICIO LANDIM BATISTA DA COSTA, matrícula nº 275, Analista Ministerial - Processual, da 2ª Promotoria de
Justiça de Teresina para o Núcleo de Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa de Teresina.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1448/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0140.0012746/2022-40,
RESOLVE
NOMEAR CAROLINE MONTEIRO OLIVEIRA, CPF: ***.435.373-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça
(CC-01) junto à Promotoria de Justiça de Canto do Buriti.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a apresentar os documentos exigidos para fins de posse no referido cargo público junto à Coordenadoria de
Recursos Humanos ou utilizar os meios eletrônicos para a entrega (recursoshumanos@mppi.mp.br), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e
alterações.
O exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1449/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0235124 - CLC/ASSCOMPRAS - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0427.0010007/2022-42,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor AIRTON ALVES MENDES DE MOURA, matrícula nº 307, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre o Fundo
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, CNPJ n° 24.291.901/0001-48, e a empresa 2P COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS EIRELI,
inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 24.476.378/0001-24 (CONTRATO Nº 04/2022/FPDC/PI).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1450/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0235214 - CLC/ASSCOMPRAS - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0010.0010866/2022-79,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor Antônio Marcos Pessoa, matrícula nº 15450, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre a Procuradoria Geral
de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a empresa FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 12.957.444/000107 (CONTRATO Nº 18/2022/PGJ/PI).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
[]

2.1. PORTARIA - SPROCINST23413
PORTARIA Nº 01/2022 - SPROCINST
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
O Ato PGJ n 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDO o Requerimento de Diárias protocolizados no Processo SEI sob o nº 19.21.0017.0011222/2022-62,
R E S O L V E:
Art. 1º AUTORIZAR, com fundamento na Resolução CSMP nº 02/2020, o respectivo pagamento de 3 (três) diárias e 1/2 (meia) diária,
totalizando as diárias em valor líquido de R$ 2.467,71 (dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos), a PromotoraCorregedora Auxiliar ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS, pelo seu deslocamento de Teresina à cidade de São Paulo - SP, no período de
18/05/2021 a 21/05/2021, para participar da 126ª Reunião do Conselho Nacional de Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da
União.
Art. 2º Com o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020, DETERMINO que a (o) beneficiária(o) das diárias ,referidas no art.
1º desta Portaria, apresente, até o 10 (décimo) dia após seu regresso, Relatório Circunstanciado de Viagem e demais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário (nome,
cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina, 09 de maio de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
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Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 02/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDO o Requerimento de Diárias protocolizados no Processo SEI sob o nº19.21.0017.0011306/2022-25.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020, o respectivo pagamento de3 (três) diárias e 1/2 (meia) diária,
totalizando as diárias em valor líquido deR$ 3.412,71 (Três mil, quatrocentos e doze reais e setenta e um centavos), aoProcurador de
JustiçaLUÍS FRANCISCO RIBEIRO,Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, pelo seu deslocamento de Teresina à
cidade de São Paulo - SP, no período de 18/05/2021 a 21/05/2021, para participar da 126ª Reunião do Conselho Nacional de Corregedores
Gerais do Ministério Público dos Estados e da União.
Art. 2º Com o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020, DETERMINO que a (o) beneficiária(o) das diárias ,referidas no art.
1º desta Portaria, apresente, até o 10 (décimo) dia após seu regresso, Relatório Circunstanciado de Viagem e demais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário (nome,
cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina, 09 de maio de 2022.
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI23411
PORTARIANº57/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Consti- tuição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, ca- put, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDOque a Constituição Federal dispõe no seu art. 23, inc. II, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, cuidar da saúdee assistência pública;
CONSIDERANDO tratar-se de fato público e notório a decretação pela Organização Mundial da Saúde da pandemia do vírus da COVID-19, que
inclusive ocasionou milhares de óbitos em nossa nação;
CONSIDERANDO os diversos discretos, entre eles o de Nº 19.040, DE 19DE JUNHO DE 2020, que aprovou o Protocolo Geral de
Recomendações Higienicos- sanitárias com Enfoque Ocupacional Frente à Pandemia, entre outras providências;
CONSIDERANDO nosso país enfrentou alta escalabilidade viral da COVID-19, exigente de infraestrutura hospitalar (pública ou privada)
adequada, com leitos suficientes e composta com aparelhos respiradores em quantidade superior à população em eventual contágio, o que está
fora da realidade de qualquer centro médico deste Estado;
CONSIDERANDO a necessidade de atuação conjunta dos órgãos fiscalizadores tanto a nível estadual, quanto municipal, para coibir as práticas
reiteradas de descumprimentos de medidas sanitárias preventivas no município de Piripiri-PI e Brasileira-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de esclarecimentos sobre autorizações de eventos emitidas pela senhor Antônio Lindomar Alves Silva Coordenador da vigilância sanitária do município de Brasileira-PI, durante a pandemia do vírus da COVID-19, momento em que haviam decretos
Estaduais, impossibilitando a realização de eventospresenciais e após permitindo a realização de alguns eventos com capacidade de público
reduzida de acordo com a capacidade do local, quais sejam: Decretos n° 18.884 DE 16DE MARÇODE 2020,nº19.040, DE19DE
JUNHODE2020,nº 19.445, DE26DEJANEIRODE2021,n° 20.525,DE1FEVEREIRO DE2022,entre outros.
RESOLVEinstauraro ProcedimentoAdministrativonº55/2022,a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
a) o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encami- nhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade
exigida pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a expedição de ofício para o Sr. Antônio Lindomar Alves Silva - Coordenador da vigilância sanitária de Brasileira-PI, para que em um
prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifeste-se sobre possíveis autorizações de eventos emitidas enquanto Coordenador da vigilância sanitária do
município de Brasileira-PI, durante a pandemia do vírus da COVID-19, momento em que haviam decretos Estaduais, impossibilitando a
realização de eventos presenciais, e após, permitindo a realização de alguns eventos com capacidade de público reduzida de acordo com a
capacidade do local.
Cumpra-se
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 04 de Maio de 2022.
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça da 3ª PJ de Piripiri-PI
PORTARIA Nº 56/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da 3ª Promotoriade Justiça de Piripiri-PI, no uso das atribuições previstas na Lei
Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto nos arts. 129, III e 225, da Constituição Federal e no art. 8º, parágrafo 1º, da Lei nº
7.347/85,
CONSIDERANDOque o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do art. 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDOque, nos termos do art. 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDOque, conforme art. 9º da mesma Resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDOque "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações" (art.
225 da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que meio ambiente, de acordo com o art. 3º, I, da Lei n. 6.938/81, é "o conjunto de condições, leis, influências e interações de
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ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas";
CONSIDERANDOque, na conceituação do meio ambiente, considera-se a sua manifestação na forma do meio ambiente artificial, traduzido pelo
espaço urbano construído;
CONSIDERANDOque a ordem urbanística também impulsiona a atuação ministerial e tem amparo no art. 182 da Constituição da República
Federativa do Brasil ao mencionar que "A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes";
CONSIDERANDO que, segundo o Estatuto das Cidades, entre outras, são diretrizes gerais da política urbana: "I - garantia do direito a cidades
sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; (...) VI - ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: (...) c) o
parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana; (...) XIV - regularização fundiária e
urbanização (...), mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a
situação socioeconômica da população envolvida e as normas ambientais" (art. 2º);
CONSIDERANDO que os danos ambientais provocados pela ocupação irregular do solo prejudicam a qualidade de vida das gerações atuais e
vindouras, gerando impactos negativos à manutenção do equilíbrio ecológico e da saúde da população, além de importar em sérios riscos e
prejuízos à ordem urbanística;
CONSIDERANDO, ainda, que o direito à moradia e o direito a cidades sustentáveis, reconhecidos como direitos humanos pelo sistema
internacional e nacional de proteção dos direitos humanos, são os fundamentos para a promoção de política urbana que tenha como meta e
prioridade a urbanização e a regularização dos assentamentos precários para a melhoria das condições de vida tanto no aspecto da moradia
como ambiental, por meio da flexibilização dos padrões urbanísticos (art. 2º, XIV, da Lei nº 10.257/01);
CONSIDERANDOa necessidade de compatibilização, no caso presente, entre o direito constitucional à moradia e ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado;
CONSIDERANDOque a existência de parcelamentos clandestinos e irregulares do solo urbano e a ocupação desordenada de áreas públicas e
privadas vêm importando em impactos negativos ao ambiente, como supressão de vegetação, danos à fauna, impermeabilização dos solos,
erosão, assoreamento dos rios, alteração da paisagem, poluição com lixo e esgoto, problemas no sistema viário, edificações em áreas de risco e,
por consequência, danos ao erário;
CONSIDERANDOa necessidade de se assegurar o cumprimento das normas que disciplinam o parcelamento do solo urbano, tendo em vista a
importância da preservação do ambiente, da saúde, da segurança e da qualidade de vida da população, compatibilizando-a com o direito
constitucional à moradia;
CONSIDERANDO que a Lei nº 13.465/17 trouxe novos conceitos e parâmetros à regularização fundiária em âmbito nacional;
CONSIDERANDO que "constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios: I - identificar os
núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, organizá-los e assegurar a prestação de serviços públicos aos seusocupantes, de modo
a melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior; II - criar unidades imobiliárias
compatíveis com o ordenamento territorial urbano e constituir sobre elas direitos reais em favor dos seus ocupantes; III - ampliar o acesso à terra
urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais
regularizados; IV - promover a integração social e a geração de emprego e renda; V - estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço à
consensualidade e à cooperação entre Estado e sociedade; VI - garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas; VII garantir a efetivação da função social da propriedade; VIII - ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bemestar de seus habitantes; IX - concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do solo; X - prevenir e desestimular a
formação de novos núcleos urbanos informais; XI - conceder direitos reais, preferencialmente em nome da mulher; XII - franquear participação
dos interessados nas etapas do processo de regularização fundiária" (art. 10 da Lei n. 13.465/17);
CONSIDERANDOque caberá ao Município classificar, caso a caso, as modalidades de Reurb (art. 30, I, da Lei nº 13.465/17).
RESOLVEINSTAURARo ProcedimentoAdministrativonº54/2022, com a finalidade de acompanhar a regularização fundiária de possíveis
núcleos urbanos informais localizados no Município de Piripiri-PI, determinando as medidas:
1.registrar e autuar a presente Portaria e documentos que a acompanham, adotando-se os procedimentos e formalidades legais;
2. expedir ofício ao Município de Piripiri-PI, requisitando, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o seguinte:
2.1) informações sobre ter o ente municipal adotado providências relativas a REUB em áreas urbanas informais consolidadas, nos moldes da lei
n.º 13.465/2017; e,
2.2) se há movimentação patrimonial de imóveis entre particulares com matrícula aberta em razão de título precário não regencial, notadamente,
carta de aforamentos, contratos de cessão, etc, emitidos pelo município em áreas desprovidas de prévia propriedade municipal;
2.3) informações sobre ações administrativas em curso e normas municipais vigentes relativas a aforamentos, cessão de direito de uso, REURB
de áreas urbanas informais consolidadas, processos de legitimação fundiária e de posse, bem como de demarcação urbanística;
3. Após, apresentadas as informações acima, expedir requerimento ao Município de Piripiri-PI, solicitando a deflagração do procedimento
administrativo de regularização fundiária urbana dos núcleos urbanos informais identificados, localizados no Município de Piripiri-PI, com
referência, no mínimo, às seguintes informações relativas aonúcleo urbano informal a ser objeto de regularização: endereço tamanho da
área; definiçãoacerca da titularidade, se pública ou privada; número aproximado de ocupantes e tempo deocupação.
4. adotada a providência supra, retornem os autos conclusos para despacho.
Piripiri-PI, 29 de abril de 2022.
NivaldoRibeiro
PromotordeJustiçatitularda3ªPJdePiripiri-PI

3.2. 26ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23414
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 15/2022/26ªPJ
O Dr. Antônio Charles Ribeiro de Almeida, Promotor de Justiça em exercício na 26ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas
atribuições legais, torna público o presente EDITAL para NOTIFICARo(a) Sr(a). BRUNO DE SOUSA MORAIS, brasileiro, solteiro, nascido em
12/05/1992, filho de Maria de Sousa Morais e pai não informado, residente na Rua Amazonas, Bairro Porenquanto, Teresina-PI, a fim de
que manifeste se possui interesse em firmar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o Ministério Público,nos termos do art. 28-A do
Decreto-Lei n.º 3.689/1941 (Código de Processo Penal), referente aos fatos investigados no Inquérito Policial n.º 003.301/2020/12ºDP (Autos
n.º 0830184-95.2020.8.18.0140). Em caso afirmativo, o(a) notificado(a) deverá obrigatoriamente entrar em contato com a 26ª Promotoria de
Justiça de Teresina, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, contados da publicação deste edital, utilizando um dos seguintes canais: 1) Telefone: (86)
98151-3178 (WhatsApp) / (86) 3216-4550; 2) E-mail: 26.pj.teresina@mppi.mp.br; 3) Comparecendo à sala da 26ª Promotoria de Justiça de
Teresina (Av. Lindolfo Monteiro, 911, Bairro de Fátima, Teresina-PI, CEP: 64049-440). A ausência de manifestação no prazo acima será
considerada como recusa ao Acordo de Não Persecução Penal e, consequentemente, implicará no oferecimento de denúncia pelo Ministério
Público, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. Dado e passado nesta cidade de Teresina-PI, em 10 de maio de 2022.
ANTÔNIO CHARLES RIBEIRO DE ALMEIDA
Promotor de Justiça
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 16/2022/26ªPJ
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O Dr. Antônio Charles Ribeiro de Almeida, Promotor de Justiça em exercício na 26ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas
atribuições legais, torna público o presente EDITAL para NOTIFICARo(a) Sr(a). ELIAS NUNES DE ARAÚJO NETO, brasileiro, nascido em
24/11/1968, RG nº 1.198.770 SSP-PI, CPF nº 446.603.833-34, filho de Auza Silva Nunes Gomes e pai não informado, residente na Quadra
66, Casa nº 03, Conjunto Dirceu Arcoverde I, Teresina-PI, a fim de que manifeste se possui interesse em firmar Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) com o Ministério Público,nos termos do art. 28-A do Decreto-Lei n.º 3.689/1941 (Código de Processo Penal), referente aos fatos
investigados no APF n.º 12191/2021/4ºDP (Autos n.º 0838764-80.2021.8.18.0140). Em caso afirmativo, o(a) notificado(a) deverá
obrigatoriamente entrar em contato com a 26ª Promotoria de Justiça de Teresina, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, contados da publicação
deste edital, utilizando um dos seguintes canais: 1) Telefone: (86) 98151-3178 (WhatsApp) / (86) 3216-4550; 2) E-mail:
26.pj.teresina@mppi.mp.br; 3) Comparecendo à sala da 26ª Promotoria de Justiça de Teresina (Av. Lindolfo Monteiro, 911, Bairro de Fátima,
Teresina-PI, CEP: 64049-440). A ausência de manifestação no prazo acima será considerada como recusa ao Acordo de Não Persecução Penal
e, consequentemente, implicará no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. Dado
e passado nesta cidade de Teresina-PI, em 10 de maio de 2022.
ANTÔNIO CHARLES RIBEIRO DE ALMEIDA
Promotor de Justiça
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 17/2022/26ªPJ
O Dr. Antônio Charles Ribeiro de Almeida, Promotor de Justiça em exercício na 26ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas
atribuições legais, torna público o presente EDITAL para NOTIFICARo(a) Sr(a). MARCIANO DE SOUSA MORAIS, brasileiro, nascido em
05/01/1985, CPF nº 047.007.773-54, filho de Iracilda de Souza Costa e pai não informado, residente na Rua Machado de Assis, 1998, CEP
nº 64023-630, Teresina-PI, a fim de que manifeste se possui interesse em firmar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o Ministério
Público,nos termos do art. 28-A do Decreto-Lei n.º 3.689/1941 (Código de Processo Penal), referente aos fatos investigados no APF n.º
12191/2021/4ºDP (Autos n.º 0838764-80.2021.8.18.0140). Em caso afirmativo, o(a) notificado(a) deverá obrigatoriamente entrar em contato com
a 26ª Promotoria de Justiça de Teresina, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, contados da publicação deste edital, utilizando um dos seguintes
canais: 1) Telefone: (86) 98151-3178 (WhatsApp) / (86) 3216-4550; 2) E-mail: 26.pj.teresina@mppi.mp.br; 3) Comparecendo à sala da 26ª
Promotoria de Justiça de Teresina (Av. Lindolfo Monteiro, 911, Bairro de Fátima, Teresina-PI, CEP: 64049-440). A ausência de manifestação no
prazo acima será considerada como recusa ao Acordo de Não Persecução Penal e, consequentemente, implicará no oferecimento de denúncia
pelo Ministério Público, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. Dado e passado nesta cidade de Teresina-PI, em 10 de maio de
2022.
ANTÔNIO CHARLES RIBEIRO DE ALMEIDA
Promotor de Justiça
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 14/2022/26ªPJ
O Dr. Antônio Charles Ribeiro de Almeida, Promotor de Justiça em exercício na 26ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas
atribuições legais, torna público o presente EDITAL para NOTIFICARo(a) Sr(a).ROSÂNGELA LEITE DOS SANTOS, brasileira, solteira, natural
de São Paulo-SP, nascida em 31/12/1977, CPF n.º 899.063.493-87, filha de Maria de Lourdes Leite dos Santos e Luís Trindade dos
Santos, residente na Quadra 143, Casa n.º 10, Residencial Jacinta Andrade, Bairro Santa Maria da Codipi, Teresina-PI, a fim de que
manifeste se possui interesse em firmar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o Ministério Público,nos termos do art. 28-A do DecretoLei n.º 3.689/1941 (Código de Processo Penal), referente aos fatos investigados no Inquérito Policial n.º 001.180/2021/22ºDP (Autos n.º
0826950-71.2021.8.18.0140). Em caso afirmativo, o(a) notificado(a) deverá obrigatoriamente entrar em contato com a 26ª Promotoria de Justiça
de Teresina, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, contados da publicação deste edital, utilizando um dos seguintes canais: 1) Telefone: (86) 981513178 (WhatsApp) / (86) 3216-4550; 2) E-mail: 26.pj.teresina@mppi.mp.br; 3) Comparecendo à sala da 26ª Promotoria de Justiça de Teresina (Av.
Lindolfo Monteiro, 911, Bairro de Fátima, Teresina-PI, CEP: 64049-440). A ausência de manifestação no prazo acima será considerada como
recusa ao Acordo de Não Persecução Penal e, consequentemente, implicará no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, nos termos do
art. 41 do Código de Processo Penal. Dado e passado nesta cidade de Teresina-PI, em 10 de maio de 2022.
ANTÔNIO CHARLES RIBEIRO DE ALMEIDA
Promotor de Justiça

3.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA - PI23415
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 001/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 129, inciso II, da Constituição Federal,
no artigo 26, inciso I, da Lei nº 8.625/93, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público, e art. 38, Parágrafo único, inciso IV, da Lei
Complementar nº 12/93 (Lei Orgânica Estadual), e, ainda;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do art. 127 da Constituição da República Federativa do Brasil;
CONSIDERANDO que, conforme estatui o artigo 37, caput, da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
eficiência;
CONSIDERANDO consubstanciarem funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal,
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que o art. 4º da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA) dispõe que "os agentes públicos de qualquer nível ou
hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no
trato dos assuntos que lhe são afetos";
CONSIDERANDO que o art. 11, caput, da LIA dispõe que "constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições (...)";
CONSIDERANDO que, em decorrência do princípio da legalidade, a Administração Pública encontra-se adstrita aos mandamentos legais e
normativos, sendo que a inexistência de previsão legal equivale a um não fazer para o administrador público;
CONSIDERANDO, ainda, que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (art. 37, XXI da CF);
CONSIDERANDO que, mesmo com a promulgação da nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), a Lei nº 8.666/1993 coexistirá por dois anos,
cumprindo ao gestor optar entre licitar ou contratar diretamente consoante a disciplina de uma ou de outra, apenas tendo que esclarecer
expressamente tal escolha no edital, no aviso ou no instrumento de contratação direta, conforme art. 191 da nova lei;
CONSIDERANDO que a Lei nº 14.133/2021 entrou em vigor em primeiro de abril de 2021, tendo sido os contratados escritório de advocacia para
representação e assessoria jurídica antes, em janeiro de 2021, aplicadas, então, as regras da Lei nº 8.666/93 e os novos contratados estão
baseados na Lei nº 8.666/93;
CONSIDERANDO que o art. 49 da Lei 8.666/93 dispõe que "a autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá
revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
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justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado", prevendo os §§ 2º e 4º que a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, aplicando-se tais regras aos atos do
procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação;
CONSIDERANDO não ter o Prefeito do Município de Cajueiro da Praia apresentado argumentos idôneos como justificativa à inexigibilidade da
licitação que resultou na contratação dos escritórios NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS e LEONARDO CAVALCANTE
DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL;
CONSIDERANDO que a Comissão Permanente de Licitação apontou, mas não evidenciou a notória especialização dos profissionais contratados
(que não ficou demonstrada no procedimento), também ausente a demonstração da natureza singular do serviço;
CONSIDERANDO que, a despeito da possibilidade de contratação de serviços jurídicos pela Administração Pública mediante inexigibilidade de
licitação, tal situação consubstancia excepcionalidade a ser cabalmente demonstrada, evidenciando-se, simultaneamente, a singularidade do
serviço e a notória especialização do profissional (art. 13, III e V c/c art. 25, II), não se afigurando adequada a contratação para serviços
ordinários e corriqueiros da administração;
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal não dispensa o atendimento dos pressupostos de singularidade e notória especialização para
contratação direta de serviços advocatícios, estabelecendo, ademais, outros requisitos a serem satisfeitos: (I) existência de procedimento
administrativo formal; (II) notória especialização profissional; (III) natureza singular do serviço; (IV) demonstração da inadequação da
prestação do serviço pelos integrantes do poder público; (V) cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 14.039/2020 realizou recente alteração no Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil (Lei
nº 8.906/1994) e no Estatuto dos Contadores (Decreto-Lei nº 9.295/1946), a prever expressamente em tais diplomas que os serviços prestados
por advogados possuem natureza técnica e singular, quando comprovada a notória especialização;
CONSIDERANDO o entendimento desta unidade de que a citada alteração legislativa em nada modificou a necessidade de a Administração
observar os requisitos estabelecidos na Lei de Licitações, qual seja a demonstração da singularidade do serviço e a notória especialização do
contratado, tratando-se de compreensão igualmente manifestada pelo Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público (CACOP), órgão de apoio da Procuradoria Geral de Justiça;
CONSIDERANDO que a alteração legislativa levada a efeito nos aludidos estatutos (OAB e Contadores) confundiu o requisito objetivo da
singularidade, que incide sobre o serviço de que necessita a administração (refere-se à necessidade do tomador do serviço), com o requisito da
notória especialização, que diz sobre a qualificação de quem será contratado, tratando-se de requisito de índole subjetiva (pessoal), ao
prescrever que "os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória
especialização (...)"
CONSIDERANDO a evidente impropriedade e incompatibilidade constitucional (art. 37, XXI) da modificação levada a efeito nos referidos
estatutos, que considerou bastante a comprovação da notória especialização do profissional, para que se tenha por evidenciada a singularidade
do serviço, afigurando-se desimportante perscrutar a natureza das necessidades a serem enfrentadas pelo Poder Público contratante
(corriqueiras ou excepcionais), tornando regra a contratação sem licitação, mesmo quando flagrante a possibilidade de competição entre diversos
profissionais especialistas;
CONSIDERANDO que um profissional com notória especialização em determinada matéria poderá ser eventualmente contratado pelo ente
público para a assessoria generalizada, neste caso imprescindível o procedimento licitatório, ou para demanda singular e específica de que
necessita o Poder Público contratante, quando a inexigibilidade seria possível, desde que bem fundamentada, na forma do entendimento do STF;
CONSIDERANDO que a alteração ditada pela Lei Federal nº 14.039/2020 não modificou os termos do art. 25, II, da Lei 8.666/93, para reduzir os
requisitos de inexigibilidade apenas à notória especialização, especialmente em face de que a disposição da Lei de Licitações visa a atender ao
comando constitucional estabelecido no art. 37, caput e inciso XXI (art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações);
CONSIDERANDO a especialidade da matéria tratada pela Lei 8.666/93, que cuida da disciplina das licitações e contratações públicas, tema não
abordado pela Lei Federal nº 14.039/2020, sobre o qual nada dispôs;
CONSIDERANDO, pois, repita-se, que a citada alteração legislativa em nada modificou a necessidade de a Administração observar, nos casos
de inexigibilidade, para a contratação direta, os requisitos estabelecidos na Lei de Licitações, qual seja a demonstração da singularidade do
serviço e a notória especialização do contratado;
CONSIDERANDO os termos da jurisprudência, inclusive materializada após a aludida alteração legislativa, por meio da qual se observa a
indispensabilidade da coexistência de ambos e bem distinguidos requisitos: singularidade e notória especialização1
CONSIDERANDO que singular é a necessidade especial da Administração. Com efeito, é a necessidade singular, peculiar, excepcional da
Administração, aliada à especial e destacada habilidade profissional do contratado, indispensável ao atendimento adequado daquela
necessidade, que justifica a contratação direta por inexigibilidade de licitação. Nesse contexto, ao contratar o advogado para o desempenho da
assessoria jurídica da municipalidade, consoante se observa da documentação acostada, a gestão ilegalmente desprezou a realização de
procedimento licitatório, que se afigurava de rigor, já que o serviço a ser executado não se revestia de excepcionalidade ou infungibilidade,
podendo ser desempenhado por qualquer profissional da advocacia. Outrossim, cumpre acrescer que o gestor não demonstrou a notória
especialização dos contratados2
CONSIDERANDO a evidência de que as necessidades da pequena municipalidade contratante não desafiavam o desempenho de tarefas
excepcionais e anômalas (também não restando demonstrada em procedimento essa eventual excepcionalidade), a competição entre
profissionais era evidentemente possível, não se afigurando bastante, pois, que o contratado eventualmente ostentasse a condição de
profissional com notória especialização, cumprindo repetir que tal condição subjetiva NÃO restou demonstrada pela gestão3
CONSIDERANDO que os procedimentos que antecederam a contratação (sem licitação) mostraram-se ilícitos (art. 49, §§ 2º e 4º, Lei 8.666/93), à
consideração de que o advogado fora contratado para o exercício da assessoria corriqueira da municipalidade, divorciando-se dos contornos da
exceção disposta na Lei de Licitações (art. 25, II) e do majoritário entendimento jurisprudencial;
CONSIDERANDO que a contratação de escritório de advocacia ao exercício da representação processual indiscriminada do ente, ausente a
singularidade do objeto contratado, ao consubstanciar violação ao art. 25, II, da Lei de Licitações, igualmente indica a vulneração ao art. 37, caput
e inciso XXI, da Constituição Federal, em evidente situação de inconstitucionalidade, com a inequívoca incursão do gestor em ato de improbidade
administrativa que causa dano ao erário, na forma do art. 10 da LIA (dano in re ipsa);
CONSIDERANDO que, embora a nova lei de licitações não tenha expressamente aludido à singularidade como requisito à contratação direta de
escritório de advocacia, tem-se que a necessidade de evidenciar a impossibilidade de se estabelecer eficaz competição persiste, já que
da essência da inexigibilidade que excepciona o dever constitucional de licitar, na forma do art. 74 da Lei. 14.133/2021: "Art. 74. É
inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de: I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou
contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos; II - contratação de
profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião
pública; III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou
empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: a) estudos técnicos, planejamentos,
projetos básicos ou projetos executivos; b) pareceres, perícias e avaliações em geral; c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias
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financeiras ou tributárias; d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou
administrativas; f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico; h) controles de
qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de
obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto neste inciso; IV - objetos que devam ou possam ser
contratados por meio de credenciamento; V - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem
necessária sua escolha. § 1º Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a Administração deverá demonstrar a inviabilidade de
competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de
comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comerciais exclusivos, vedada a preferência por marca
específica";
CONSIDERANDO que, mesmo sob o enfoque da nova Lei de Licitações, mostra-se ilícita a contratação direta de escritório de advocacia, para o
desempenho da representação judicial corriqueira do ente público, já que o estabelecimento de competição entre profissionais era evidentemente
possível. Deveras, não se afigura ajustado o argumento de que não se poderia estabelecer competição entre profissionais da advocacia quando o
ente público procura contratá-lo para o exercício de assessoria que carateriza a rotina usual e comezinha da Administração, bem assim aludir à
confiança que deveria existir entre a autoridade destinatária da assessoria e o contratado, já que o desempenho da assessoria reflete o exercício
de serviço técnico e impessoal (dissociado da autoridade administrativa) destinado à municipalidade, não se confundindo com a criação de cargo
comissionado, que se destina à assessoria pessoal da autoridade nomeante;
CONSIDERANDO que o art. 38, Parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e a Resolução CNMP 164/2017 autorizam o
Parquet a expedir recomendações;
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Prefeito de Cajueiro da Praia:
Proceda às rescisões dos contratos lavrados com os escritórios de advocacia NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS e
LEONARDO CAVALCANTE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL, bem assim à rescisão de qualquer outro instrumento negocial celebrado
com assessoria jurídica que não tenha observado a disciplina da Lei 8.666/93, notadamente os requisitos contidos nos artigos 25 e 26, em
particular a ausência de singularidade do objeto e a não demonstração da notória especialização do contratado. Também, abstenha-se de
celebrar novas contratações diretas que ignorem o fiel cumprimento da Lei nº 8.666/93 ou da Lei nº 14.133/2021, em particular que ignorem a
ausência de singularidade do objeto e a franca possibilidade de se estabelecer competição (a contratação do profissional para o exercício da
assessoria geral e corriqueira do ente público, não destinada à situação específica, desveste a possibilidade de se estabelecer competição) e a
falta de demonstração de notória especialização do profissional contratado.
Em linhas gerais, esta unidade recomenda que a municipalidade não preserve nem materialize contratação por inexigibilidade de assessoria
jurídica para o desempenho do assessoramento geral, corriqueiro e fungível do ente público, bem assim, em se evidenciando a singularidade da
demanda, sem a demonstração da notória especialização do contratado.
Recomenda-se a preservação dos contratos de assessoria jurídica eventualmente em vigor e que foram convencionados em
desrespeito à disciplina da Lei 8.666/93 apenas pelo tempo estritamente necessário à realização dos correlatos procedimentos
licitatórios, para evitar a descontinuidade do serviço.
Fica advertido o Exmo. Sr. Prefeito que, a partir da data da entrega da presente Recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PIAUÍ considera-o pessoalmente ciente da situação ora exposta e, nesses termos, passível de eventual responsabilização por ato de improbidade
administrativa.
Cabe, portanto, advertir que a presente recomendação serve à fixação do dolo em persistir na ilicitude, caso suceda o manejo de ação que vise a
perseguir eventual responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
Aguarda esta Promotoria de Justiça a remessa, no prazo de dez dias úteis, de informações e documentos que evidenciem o acatamento aos
termos sugeridos, ou a apresentação de fundamentos em sentido contrário, interpretando-se o silêncio como rejeição imotivada ao ato
recomendatório.
Fica requisitada, independentemente da resposta ou não aos termos desta recomendação, cópia dos contratos de assessoria jurídicas firmadas
em 2022, com a respectiva publicação, bem assim cópia integral dos correlatos procedimentos licitatórios, inexigibilidade ou dispensa.
ENCAMINHE-SE a presente Recomendação para que seja publicada Diário eletrônico do Ministério Público e a respectivo destinatário Prefeito
de Cajueiro da Praia.
REALIZE-SE a juntada de cópia desta recomendação ao Procedimento Preparatório nº 006/2021- SIMP000420-197/2021.
Luís Correia, 02 de maio de 2022.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor de Justiça
L1 -A2Z serviços de apoio administrativo
Objetivou a prestação de serviços profissionais de assessoria e consultoria técnica administrativa especializada nas áreas de licitação e
contratos.
a) Análise e consultoria referente à sistemática aplicada às diversas modalidades licitatórias;
b) Análise e acompanhamento de processos de compras;
c) Elaboração de minutas de editais e contratos;
d) Formulação de documentos e termos de referência;
e) Análise e acompanhamento de processo de compras;
f) Análise e acompanhamento de procedimentos licitatórios;
g) Acompanhamento de análise de sessões referentes a procedimentos licitatórios;
h) Acompanhamento e formulação de documentos referentes à Comissão Permanente de Licitações, incluindo pregões;
i) Elaboração e acompanhamento de leilões;
j) Elaboração, acompanhamento e assessoria em pregões presenciais; k) Elaboração e acompanhamento de convites;
l) Elaboração e acompanhamento de concorrências públicas;
m) Elaboração e acompanhamento de Tomadas de Preços;
n) Elaboração e acompanhamento de Dispensa de licitações;
o) Elaboração de termos de referência e análise técnica de manifestações, impugnações e demais atos ocorridos durante a realização dos
procedimentos licitatórios em suas fases respectivas;
p) Elaboração e acompanhamento das demais modalidades de contratações públicas.
2- ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Tributação e orçamento público dentro da municipalidade
3-NOGUEIRA E NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Presta serviços especializados perante da justiça laboral em 1º, 2º e 3º instâncias. Ressalta-se que o serviço prestado não é comum, muito
menos se pode afirmar de maneira tão simplória da possibilidade de competição para esse tipo de contratação, além disso conta em seus
quadros com profissionais em nível de Mestrado e Doutorado em Direito Público, o que, per si, demonstra a especialidade do serviço contratado.
4-Leandro Cavalcante
Presta assessoria jurídica junto ao Tribunal de Justiça em 2º Instância e acompanhamento processual em 3a. Instância dos processos da Justiça
Comum. Tal serviço se justifica porque o Município de Cajueiro da Praia conta apenas com um Procurador Geral, sem estrutura de apoio, e que
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sozinho não consegue dar vazão a todas as demandas da justiça comum
11 STJ: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. NOTÓRIA ESPECIALIDADE E SINGULARIDADE DO SERVIÇO.
REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. 1. O acórdão de origem destoa da atual jurisprudência do STJ que se firmou no sentido de que a
contratação de serviços advocatícios pelos entes públicos se submete, via de regra, ao processo licitatório, salvo comprovação das exceções
legais, ou seja, quando for o caso de serviço de natureza singular a ser realizado por profissional com notória especialização, o que não ocorreu
na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (...) A pretensão recursal não merece êxito, na medida em que o interessado não trouxe
argumentos aptos à alteração do posicionamento anteriormente firmado. De início, não há falar em ausência de prequestionamento, pois a Corte
a quo dirimiu a controvérsia suscitada nas razões do apelo nobre, qual seja, a necessidade de licitação para a contratação de serviços de
advocacia, conforme se observa do seguinte excerto do acórdão de origem (e-STJ, fls. 252-255): (STJ - AgInt no AREsp: 1464668 GO
2019/0067176-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
15/09/2020);
TJMG: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORÊNCIA - RECEBIMENTO DA INICIAL - ART. 17 , § 6º , DA LEI N.º 8.429 /92 LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - OBJETO DO CONTRATO - SINGULARIDADE DO SERVIÇO INEXISTÊNCIA - INDÍCIOS DO ATO ÍMPROBO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPRESCINDIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA
CASSADA. 1. Impugnados os fundamentos da sentença no recurso, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. A
propositura da ação de improbidade administrativa pode se basear em indícios da existência do ato ímprobo, conforme dispõe o art. 17,
§ 6º, da Lei n.º 8.429 /92. 3. Tratando-se de contratação de escritório de advocacia, só se admite a dispensa da licitação quando houver
singularidade do serviço a ser prestado e notória especialização do contratado, assim entendido o profissional cujo conceito no campo
de sua especialidade, decorrente de sua atuação e outros atributos, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o
mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato, a ponto de inviabilizar a competição. 4. Havendo indícios de que a prestação de
serviço contratada não se reveste da singularidade apta a ensejar a contratação direta, deve ser autorizada a deflagração da ação de
improbidade, com vistas ao regular processamento, oportunizando-se aos litigantes o amplo contraditório e produção de provas para o adequado
esclarecimento dos fatos narrados na inicial. 5. Recurso provido. 6. Sentença cassada.(TJ-MG - Apelação Cível AC 10620170032259001 São
Gonçalo do Sapucaí (TJ-MG) Jurisprudência-Data de publicação: 05/03/2021);
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO SEM LICITAÇÃO. ACÓRDÃO
EMBARGADO. MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA. REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE. DISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMA. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 1. O
cabimento dos embargos de divergência está condicionado à demonstração de que há atual dissídio jurisprudencial entre os órgãos
julgadores desta Corte Superior. 2. A tese veiculada no acórdão apontado como paradigma, no sentido de que a natureza do serviço de
advocacia autoriza, como regra, a contratação direta de advogado pelo Poder Público sem prévia licitação, não prevalece no âmbito da
Primeira Turma do STJ. 3. Os precedentes mais atuais sobre a matéria demonstram que o entendimento preponderante daquele órgão
julgador caminha no sentido oposto, isto é, o de que a contratação de serviços advocatícios pelos entes públicos submete-se, via de
regra, ao processo licitatório, salvo comprovação das exceções legais, ou seja, quando for o caso de serviço de natureza singular a ser
realizado por profissional com notória especialização. 4. Por conseguinte, considerando-se que o entendimento mais recente da Primeira
Turma sobre a matéria está em consonância com a orientação constante no acórdão recorrido, os embargos de divergência são descabidos. 5.
De acordo com a jurisprudência do STJ, os embargos de divergência não se prestam a rediscutir as regras técnicas de admissibilidade do
recurso especial. 6. É assente o entendimento desta Corte de que não se admitem os embargos de divergência quando não demonstrada a
similitude fática entre os acórdãos paradigma e recorrido, o que se verifica quando a solução do litígio pelo julgado impugnado deu-se a partir das
peculiaridades do caso concreto, como na hipótese. 7. Embargos de divergência não conhecidos. (EREsp 1.220.005/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 27/5/2020 - grifos acrescidos)
2ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA POR MUNICÍPIO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. NOTÓRIA
ESPECIALIDADE E SINGULARIDADE DO SERVIÇO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. I - Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato
de improbidade administrativa cumulada com pedido liminar de indisponibilidade de bens proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás, na
qual alegou que o ex-Prefeito do município, atendendo à solicitação formulada pelo, à época, Secretário Municipal de Administração e
Planejamento, contratou diretamente duas sociedades de advogados mediante declaração de inexigibilidade de licitação, com intuito de obter a
prestação de serviços jurídicos. Contudo, não estavam presentes os requisitos que justificariam a inexigibilidade do procedimento
licitatório, ficando evidente que o único interesse nas contratações foi de cunho pessoal. Por sentença, julgaram-se improcedentes os
pedidos. O Parquet interpôs, então, recurso de apelação, o qual foi, por unanimidade, improvido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Contra o acórdão, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Inconformado, interpôs recurso especial, no qual sustentou violação
dos arts. 13, II, III e V, e 25, II, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.666/93, bem como do art. 34, VI, da Lei n. 8.906/94 e, subsidiariamente, do art. 1.022, II, do
Código de Processo Civil. Em juízo de admissibilidade, o recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem, com base no enunciado da Súmula n.
7/STJ. Sobreveio, por fim, a interposição de agravo, a fim de possibilitar a subida do recurso especial. II - De início, impende destacar que, no
presente caso, a discussão em torno da alegação de violação dos arts. 13, II, III e V, e 25, II, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.666/93, bem como do art. 34,
VI, da Lei n. 8.906/94 diz respeito à interpretação dada pela Corte de origem aos requisitos necessários para a contratação de escritórios de
advocacia pela administração pública mediante inexigibilidade de licitação, não havendo, então, que se falar em necessidade de reexame dos
fatos e das provas para a análise do recurso, mas sim em revaloração jurídica da premissa fática contida no acórdão. Inaplicabilidade da Súmula
n. 7/STJ. III - A jurisprudência mais atual de ambas as Turmas que compõem a Seção de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que "a contratação de serviços advocatícios pelos entes públicos submete-se, via de regra, ao processo licitatório,
salvo comprovação das exceções legais, ou seja, quando for o caso de serviço de natureza singular a ser realizado por profissional
com notória especialização." (EREsp 1.192.186/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira
Seção, julgado em 26/6/2019, DJe 1º/8/2019). IV - A natureza singular do serviço, nas palavras de Marçal Justen Filho, "Caracteriza-se
como uma situação anômala, incomum, impossível de ser enfrentada satisfatoriamente por qualquer profissional 'especializado'.
Envolve os casos que demandam mais do que a especialização, pois apresentam complexidades que impedem obtenção de solução satisfatória
a partir da contratação de qualquer profissional (ainda que especializado)." (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. 3. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa). A notória especialização jurídica, por
sua vez, é "aquela de caráter absolutamente extraordinário e incontestável, que fala por si. É posição excepcional, que põe o profissional no
ápice de sua carreira e do reconhecimento, espontâneo, no mundo do Direito, mesmo que regional, seja pela longa e profunda dedicação a um
tema, seja pela publicação de obras e exercício da atividade docente em instituições de prestígio. A especialidade do serviço técnico está
associada à singularidade, envolvendo serviço específico que reclame conhecimento peculiar do seu executor e ausência de outros profissionais
capacitados no mercado, daí decorrendo a inviabilidade da competição." (REsp 448.442/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 24/9/2010). V - As balizas adotadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás estão distantes do posicionamento desta Corte sobre a
questão. O Tribunal adotou a errônea premissa de que o exercício da advocacia, em razão de sua natureza intelectual, por si só,
consiste em uma atividade técnica de conhecimento específico que torna impossível a concorrência. Assim agindo, deu incorreta
qualificação jurídica ao requisito da singularidade do serviço, por vislumbrar singularidade em atividades rotineiras e comuns do
município, as quais poderiam ser satisfatoriamente executadas por qualquer profissional do direito, bem como deixou de evidenciar a
mestria jurídica extraordinária dos contratados. Ademais, descabido utilizar como critério para fundamentar a inexigibilidade a alegada
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confiança da Administração, já que as contratações devem ser feitas exclusivamente com base no interesse público, o qual não admite
preferências de qualquer natureza, muito menos as pessoais. E mais descabidas ainda são as afirmações de que não houve dano ao erário
porque o valor do contrato se mostrou razoável e o serviço foi efetivamente prestado, haja vista que é pacífico o entendimento de que frustrar a
licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa dano presumido ao erário (in re ipsa). VI Ausentes, portanto, os requisitos da singularidade do serviço e da notória especialização, razão porque a contratação dos recorridos se
configurou ilegal e se amolda aos atos de improbidade administrativa tipificados nos arts. 10, VIII, e 11, I, da Lei n. 8.429/92. VII - Recurso de
agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial, reconhecendo o cometimento dos atos de improbidade dispostos nos arts.
10, VIII, e 11, I, da Lei n. 8.429/92, remetendo os autos à origem para a fixação das correspondentes sanções. (AREsp 1.507.099/GO, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019 - grifos acrescidos)
3EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DESK MÓVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA, FABIO MAGID BAZHUNI MAIA, FABIOLA
BAZHUNI MAIA VASSALO Contradição e Omissão - Não ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC Mero inconformismo Examinadas
todas as questões relevantes para o julgamento, nada mais precisa ficar expresso no acórdão Desnecessidade de expressa referência a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes - Embargos rejeitados. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DÉCIO FERREIRA MENDES - Contradição Não ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC Mero inconformismo Examinadas todas as questões relevantes para o julgamento, nada
mais precisa ficar expresso no acórdão Desnecessidade de expressa referência a todos os dispositivos legais invocados pelas partes - Embargos
rejeitados RELATÓRIO. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls. 1314/1332, por Desk Móveis Escolares e Produtos
Plásticos LTDA., Fabio Magid Bazhuni Maia, Fabiola Bazhuni Maia Vassalo e Décio Ferreira Mendes. Desk Móveis Escolares e Produtos
Plásticos LTDA., Fabio Magid Bazhuni Maia e Fabiola Bazhuni Maia Vassalo recorrem alegando ocorrência de omissão e contradição. Sustentam
os embargantes, em síntese, que o v. aresto teria sido omisso ao afastar a incidência da exclusividade como razão de inexigibilidade de licitação;
ao deixar de considerar que o contrato pactuado pelos embargantes com o Município de Rio Claro está de acordo com o ordenamento jurídico,
bem como o processo administrativo que o antecedeu; ao não apreciar as diversas declarações de entidades classistas e jurisprudência
colacionada. Argumentam que o v. aresto teria sido contraditório ao considerar a existência de prova suficiente sobre o dolo dos embargantes,
bem como na dosimetria das sanções aplicadas. Requerem o prequestionamento dos artigos 25, I, da Lei nº 8.666/1993; 109, parágrafo único, da
Lei nº 9.279/1993/ 11 e 12 da Lei Federal nº 8.429/1992. Décio Ferreira Mendes alega a ocorrência de omissão e contradição. Sustenta o
embargante, em síntese, que o v. aresto teria sido contraditório ao afastar a incidência da exclusividade como razão de inexigibilidade de
licitação; ao não considerar precedentes desta Corte, e do Colendo Superior Tribunal de Justiça em casos similares; ao considerar a existência
de prova suficiente sobre o dolo do embargante; ao arbitrar as sanções pelo ato de improbidade administrativa. Requer o prequestionamento dos
artigos 25, I, da Lei nº 8.666/1993; 109, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1993/ 11 e 12 da Lei Federal nº 8.429/1992. Desnecessária a
manifestação das partes contrárias, diante da ausência de prejuízo. FUNDAMENTOS. Os embargos devem ser rejeitados, porquanto não se
vislumbra no julgado a ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A leitura do acórdão indica que todas as questões
devolvidas mereceram adequado exame, embora com conclusão diversa daquela buscada pelos apelados, ora embargantes. Nele ficaram
explicitados os motivos pelos quais se concluiu que não ser o caso de dispensa de licitação, com afastamento da alegação de exclusividade: "De
início, é interessante anotar que o Município de Rio Claro celebrou com a Desk um total de sete contratos para aquisição de móveis escolares,
consoante documento de fls. 45, que os enumera, com indicação dos valores de cada qual, todos precedidos de procedimento de inexigibilidade
de licitação. E dentre eles está o de nº 295/08, no valor de R$2.208.164,00, que foi declarado nulo, com o reconhecimento do ato de improbidade
tipificado no art. 10, "caput", e inciso VIII, da LIA, por esta Câmara, na apelação nº 00000090-84.2010.8.26.0510, julgada por unanimidade em 04
de março de 2013, com voto condutor do acórdão de minha lavra, com a seguinte ementa, quanto ao mérito: " AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Aquisição de mobiliário escolar sob o pálio da inexigibilidade de licitação Empresa que possui a patente e
a propriedade industrial do mobiliário adquirido pelo Município Irrelevância - Inexistência de singularidade do objeto Bens que poderiam ser
substituídos por outros e, portanto, sem a qualificação de infungíveis Desnecessidade, ademais, da aquisição dos bens, que nem sequer
foram utilizados pelas escolas municipais -Inaplicabilidade do artigo 25, I, da Lei 8.666/93 Afronta aos artigos 37, "caput" e inciso XXI, da CF e 10,
"caput" e inciso VIII, da Lei 8.429/92 - Conduta ilegal dos agentes públicos, bem assim da empresa vendedora, seus sócios gerentes e preposto,
que concorreram para a viciação do contrato e do processo de inexigibilidade que o antecedeu e dele se beneficiaram (art. 3º da LIA) Nulidade do
ato Aplicação das sanções previstas no artigo 12, II, da LIA Sentença de improcedência Recurso provido. " E na fundamentação do aresto, as
questões levantadas nesta ação foram analisadas, conforme segue, "mutatis mutandis": "O fato de ela possuir a patente e a propriedade
industrial, ou a exclusividade, em todo o território nacional, da distribuição e comercialização do mobiliário adquirido não dispensava a
Administração Pública de proceder à licitação. Tratava-se de móveis destinados às escolas do Município e o mobiliário escolhido não é o único
fabricado no mercado." (...) "Ora, a lei proíbe a opção por marca determinada como motivação da inexigibilidade, uma vez que a escolha de
materiais, equipamentos ou gêneros por sua marca viola o princípio da isonomia entre os interessados, privilegiando certo fornecedor em
detrimento de outros, conforme o escólio de Marino Pazzaglini Filho n Lei de Improbidade Administrativa Comentada, 5ª ed. Atlas, março de
2011, pág. 85/86. E não se há falar em singularidade do objeto, porquanto os bens adquiridos não têm a qualificação de infungíveis, na
medida em que poderiam ser substituídos por outros. Portanto descaracterizada está a relevância da aquisição pela Administração Púbica,
assim como inexistente o interesse estatal a ser atendido. Inaplicável, pois, à espécie o invocado artigo 25, I, da Lei 8.666/93, sendo apropriada a
lição doutrinária de Marçal Justen Filho posta em sua obra Comentários à Lei de Licitações Contratos Administrativos, 14ª edição, Dialética, 2010,
pág. 365 e seguintes, transcrita no parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, que ora reproduzo: "Segundo a fórmula legal, a
inexigibilidade de licitação deriva da inviabilidade de competição. Essa fórmula não foi explicitada nem esclarecida pela Lei, que se
restringiu a fornecer um elenco de exemplos daquilo que caracteriza inviabilidade de competição. O tema tem sido objeto de contínuas incursões
doutrinárias e sérias controvérsias jurisprudenciais, sem que se tenham atingido soluções plenamente satisfatórias. Mas há alguns pontos
definidos, que podem auxiliar à compreensão do art. 25. Todos esses dados se conjugam para conformar o conceito de viabilidade de
competição. (...) 3.1. Ausência de alternativas A primeira hipótese de inviabilidade de competição reside na ausência de pluralidade de
alternativas de contratação para a Administração Pública. Quando existe uma única solução e um único particular em condições de
executar a prestação, a licitação seria imprestável. Mais precisamente, a competição será inviável porque não há alternativas diversas
para serem entre si cotejadas. 3.2. Ausência de 'mercado concorrencial' Outra hipótese consiste nas características do mercado privado
envolvendo o tipo de prestação pretendida pela Administração Pública. Embora possam existir diferentes alternativas para satisfação do interesse
sob tutela estatal, não se configura um mercado na acepção de conjunto de fornecedores em disputa permanente pela contratação. Não há
disponibilidade de ofertas de contratação a qualquer tempo, eis que os particulares em condições de executar a prestação não competem entre si
formulando propostas. Esses particulares aguardam as propostas dos possíveis interessados, não estabelecendo diferença mesmo em relação
ao setor público. Ou seja, configura-se um mercado peculiar, eis que não existe uma dimensão concorrencial no âmbito de compras, obras e
outros serviços. Daí a referência à inexistência de um mercado concorrencial. A hipótese passa usualmente no setor de serviços e, em especial,
com aqueles de natureza personalíssima. São situações em que a prestação que satisfaz o interesse sob tutela estatal é produzida através de
atuação predominantemente intelectual e retrata uma manifestação da criatividade humana, não se materializando em objetos físicos disponíveis
para aquisição imediata. Nas situações assim consideradas, a convocação de interessados para formular propostas é inútil. Não existem
ofertantes para disputar entre si. É inviável a competição porque a peculiaridade do mercado consiste na ausência de competição direta e frontal.
A regra aqui é contrária, é a Administração quem tem que formular propostas. Logo não existirá disputa formal entre particulares para contratar o
objeto necessário a satisfazer a necessidade estatal. (...) 4. Peculiaridades da necessidade a ser satisfeita Como visto, a inviabilidade de
competição é consequência derivada de características existentes na realidade extranormativa, que tornam a licitação inútil ou contraproducente.
É necessário destacar, no entanto, a inter-relação entre essa realidade extranormativa e o interesse estatal a ser atendido. De modo geral,
poderia dizer-se que a inviabilidade de competição apenas ocorre em casos em que a necessidade estatal apresenta peculiaridades e
Página 12

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1093 Disponibilização: Quarta-feira, 11 de Maio de 2022 Publicação: Quinta-feira, 12 de Maio de 2022

anomalias. Quando o interesse estatal puder ser satisfeito por uma prestação padrão, desvestida de alguma peculiaridade, a competição
será possível e haverá licitação. Deve destacar-se, portanto, que a inviabilidade de competição ocorre em casos em que a necessidade
estatal apresenta peculiaridades que escapam aos padrões de normalidade. A disputa entre particulares por contratos administrativos retrata
as características do mercado, apto a atender satisfatoriamente as necessidades usuais, costumeiras, padronizadas. Assim, como regra, é
impensável inexigibilidade para aquisição de folhas de papel para fotocopiadora. Trata-sese de produto disponível no mercado, que não possui
maior especialidade. A questão muda de figura quando a Administração Pública necessitar prestações que escapam a normalidade. Nesses
casos é que surgirá a inviabilidade de competição. Isso permite afirmar que a inviabilidade de competição é uma característica do universo
extranormativo mas resultante da peculiaridade da necessidade a ser satisfeita pelo contrato administrativo. Essa circunstância permite
compreender a expressão 'objeto singular', que consta do inc. II do art. 25. Embora conste apenas desse dispositivo, nada impede a
generalização do conceito a todos os casos de inexigibilidade. Em todos os casos de inviabilidade de competição, há um objeto singular. A
singularidade consiste na impossibilidade de encontrar o objeto que satisfaz o interesse sob tutela estatal dentro de um gênero padronizado, com
uma categoria homogênea. Objeto singular é aquele que poderia ser qualificado como infungível, para valer-se de categoria da Teoria Geral do
Direito. São infungíveis os objetos que não podem ser substituídos por outros de mesma espécie, qualidade e quantidade. Um objeto singular se
caracteriza quando a sua identidade específica é relevante para a Administração Pública, sendo impossível sua substituição por 'equivalentes'.
Ocorre que a singularidade do objeto nada mais reflete senão a singularidade do próprio interesse estatal a ser atendido. Ou seja, um
certo objeto não pode ser substituído por outro, para fins de contratação administrativa, por ser ele o único adequado a atender a
necessidade estatal ou as necessidades coletivas." Era, pois, obrigatório o processo licitatório, pelo que inviável a tese do legítimo
exercício do poder discricionário do Administrador de eleição do produto que desejava adquirir. (...) Não bastasse isso, é interessante
destacar que houve irregularidades na condução do processo administrativo para a inexigibilidade da licitação, que tomou o nº 32/08" (aqui 28/08)
Pondere-se, ademais, que é irrelevante o fato de a empresa possuir patente sobre os desenhos industriais, porquanto denota singularidade
apenas no que se refere a sua aparência específica e a exclusividade que se pretende é apenas do desenho técnico e não do produto em si. Ou
seja, o registro de um desenho industrial perante o INPI diz respeito à configuração visual externa do objeto, que não se estende ao produto em
si." Igualmente, houve manifestação sobre a irregularidade da contratação: "De outro lado, impende considerar, como lembrado no julgamento
acima referido, que o "modus operandi" da contratação fugiu do normal. Antes mesmo da abertura do procedimento de inexigibilidade da
licitação, a empresa Desk ofereceu os produtos ao Departamento de Compras da Prefeitura Municipal, com documentos e orientações
para o direcionamento da compra. E tudo foi feito às pressas, em final de mandato eletivo (o contrato é de setembro e a gestão do
Prefeito encerraria em 31 de dezembro de 2008). É evidente, pois, a fraude e a má-fé de todos os envolvidos, além da quebra dos princípios
gerais da administração, em clara afronta ao artigo 37, "caput" e inciso XXI, da Constituição Federal, ao artigo 11, "caput", da LIA, ao artigo 25, I,
da Lei 8.666/93 e artigo 2º da Lei 4.717/65. Neste mesmo sentido, precedentes desta Corte, todos sobre a mesma matéria: Ação por Improbidade
Administrativa Aquisição de cadeiras e carteiras escolares Indevida declaração de inexigibilidade de licitação Ausência de inviabilidade de
competição Adequação das sanções aplicadas Recurso do autor provido e dos réus providos em parte. (Apelação Cível 000544852.2007.8.26.0278; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 12/06/2012) AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. Aguaí. Improbidade administrativa. Aquisição de móveis escolares com dispensa de licitação, sob a justificativa de que seria
fornecedora exclusiva dos produtos. Inocorrência de hipótese de inexigibilidade do certame. Existência de patente de desenho industrial não
revela singularidade do objeto. Ato que atenta contra os princípios da administração pública (art. 11, da Lei nº 8.429/92). Preliminares rejeitadas.
Recursos parcialmente providos, apenas para adequação das sanções. (Apelação Cível 0000146-11.2008.8.26.0083; Relator (a): Coimbra
Schmidt; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; FData do Julgamento: 01/02/2013) CONTRATO ADMINISTRATIVO. Nulidade. Aquisição
de materiais escolares, sem a devida licitação. Irregularidade que foi reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado. Dispensa da licitação
indevida, pois não havia exclusividade na produção dos móveis pela empresa requerida. Violação aos princípios fundamentais do Direito Público,
como o princípio da legalidade e da moralidade. Imposição da penalidade prevista no art. 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92. Sentença mantida.
Recursos não providos. (Apelação Cível 0261170-77.2009.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 15/12/2009)" Com ampla, clara e coesa análise dos elementos de prova apresentados nos autos que comprovaram a
existência de dolo no comportamento dos embargantes. (...) Por conseguinte, julgo a ação procedente em parte, para condenar os réus Demerval
da Fonseca Nevoeiro Júnior, Gunar Wilhelm Koelle, Roberto de Macedo, Valdemir Oehlmeyer, Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda,
Fábio Magid Bazhuni Maia, Fabíola Bazhuni Maria e Décio Ferreira Mendes, como incursos no artigo 11,Fonseca Nevoeiro Júnior, Gunar Wilhelm
Koelle, Roberto de Macedo, Valdemir Oehlmeyer: a) perda de função pública, se houver; b) suspensão dos direitos políticos por três anos; c)
pagamento de multa civil correspondente a 10 (dez) vezes o valor da última remuneração de cada qual, percebida no último mês em que
exerceram os respectivos cargos, com atualização monetária pelos índices da Tabela Prática fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo desde então até a data do pagamento, com reversão ao Município de Rio Claro; d) proibição de contratar com o Poder Público, direta ou
indiretamente, ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de três ii) a ré Desk Móveis Escolares e Produtos
Plásticos Ltda. a) proibição de contratar com o Poder Público, direta ou indiretamente, ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, pelo prazo de três anos.; b) pagamento de multa civil equivalente ao valor do contrato, com atualização monetária desde a data de
seu recebimento, pelos índices da Tabela Prática fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. iii) os réus Fábio Magid Bazhuni
Maia, Fabíola Bazhuni Maria e Décio Ferreira Mendes: a) suspensão dos direitos políticos por três anos. b) solidariamente ao pagamento da
multa civil fixada à empresa Desk. c) proibição de contratar com o Poder Público, direta ou indiretamente, ou receber benefícios fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de três anos. Para assim fixar, levei em consideração a gravidade da conduta dos apelados, os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além da disposição do "caput" do artigo 12 da LIA, no sentido de que as penalidades podem
ser cominadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato." Não houve, portanto, omissão ou contradição quanto aos
argumentos apresentados nos presentes embargos de declaração. Com efeito, sob o pretexto de ocorrência de vício no aresto, pretende a
embargante não o aperfeiçoamento, mas a reapreciação do tema. Contudo, que esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa, pois é
incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão em
consequência, do resultado final. Anoto, ademais, não ser necessária a menção expressa de dispositivos legais para viabilizar a interposição de
recursos extraordinário e especial (Súmula nº 211 do STJ e Súmula nº 282 do STF), bastando que sejam examinadas todas as questões
relevantes para o julgamento. (...) Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos. (REINALDO MILUZZI, Relator Detalhes da Jurisprudência
Processo EMBDECCV 0000093- 05.2011.8.26.0510 SP 0000093-05.2011.8.26.0510 Órgão Julgador 6ª Câmara de Direito Público, Publicação
26/02/2021 Julgamento 26 de Fevereiro de 2021). "caput", da Lei 8.429/92, para condená-los às seguintes sanções previstas no art. 12, III, da
mesma lei: i) os réus Demerval da Fonseca Nevoeiro Júnior, Gunar Wilhelm Koelle, Roberto de Macedo, Valdemir Oehlmeyer: a) perda de função
pública, se houver; b) suspensão dos direitos políticos por três anos; c) pagamento de multa civil correspondente a 10 (dez) vezes o valor da
última remuneração de cada qual, percebida no último mês em que exerceram os respectivos cargos, com atualização monetária pelos índices da
Tabela Prática fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde então até a data do pagamento, com reversão ao Município de
Rio Claro; d) proibição de contratar com o Poder Público, direta ou indiretamente, ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, pelo prazo de três ii) a ré Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda. a) proibição de contratar com o Poder Público, direta
ou indiretamente, ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de três anos.; b) pagamento de multa civil
equivalente ao valor do contrato, com atualização monetária desde a data de seu recebimento, pelos índices da Tabela Prática fornecida pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. iii) os réus Fábio Magid Bazhuni Maia, Fabíola Bazhuni Maria e Décio Ferreira Mendes: a)
suspensão dos direitos políticos por três anos. b) solidariamente ao pagamento da multa civil fixada à empresa Desk. c) proibição de contratar
com o Poder Público, direta ou indiretamente, ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de três anos. Para
assim fixar, levei em consideração a gravidade da conduta dos apelados, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além da
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disposição do "caput" do artigo 12 da LIA, no sentido de que as penalidades podem ser cominadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a
gravidade do fato." Não houve, portanto, omissão ou contradição quanto aos argumentos apresentados nos presentes embargos de declaração.
Com efeito, sob o pretexto de ocorrência de vício no aresto, pretende a embargante não o aperfeiçoamento, mas a reapreciação do tema.
Contudo, que esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa, pois é incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando
ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão em consequência, do resultado final. Anoto, ademais, não ser necessária a menção
expressa de dispositivos legais para viabilizar a interposição de recursos extraordinário e especial (Súmula nº 211 do STJ e Súmula nº 282 do
STF), bastando que sejam examinadas todas as questões relevantes para o julgamento. (...) Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
(REINALDO MILUZZI, Relator Detalhes da Jurisprudência Processo EMBDECCV 0000093- 05.2011.8.26.0510 SP 0000093-05.2011.8.26.0510
Órgão Julgador 6ª Câmara de Direito Público, Publicação 26/02/2021 Julgamento 26 de Fevereiro de 2021).

3.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS -PI23421
P.A - SIMP n° 000246-081.2018
DECISÃO
Arquivamento - P.A
Trata-se de P.A instaurado a partir de termo de declaração (Id. 28434650) prestado pelo Sr. João Batista da Silva, portador de necessidade
especial, alegando que o transporte escolar fornecido pelo Estado na rede de ensino estadual de Bom Jesus-PI encontrava-se suspenso.
Instaurada a N.F ainda no ano de 2018, foi determinada as expedições de ofícios a Secretaria de Educação de Bom Jesus-PI para que
informasse sobre o fornecimento de transporte escolar para os alunos portadores de necessidades especiais, e à Secretaria de Estado da
Educação para que informasse também sobre o fornecimento de transporte escolar para aos alunos portadores de necessidades especiais da
rede estadual de ensino, bem como se existia Termo de Adesão de colaboração entre o Estado e o Município.
Em resposta a SEC. EDUC. de Bom Jesus-PI, através do Of. 26/18 - SME, informou que a Secretaria Municipal da Educação de Bom Jesus não
tem nenhuma parceria com a Secretaria Estadual ao que se refere a Transporte Escolar e que havia estudantes da rede estadual na rota do
município e o ônibus escolar tem vagas, e esses, podiam ser transportados.
Na sequência, ainda no ano de 2018, a SEDUC no Of. GSE 0660/2018 (sequencial SIMP3 Id. 28782858), informou que a Diretoria da Unidade
Administrativa — UNAD, desta SEDUC, comunica que no referido município já existe veículo adaptado ao transporte de Pessoas Com
Necessidades Especiais — PNE, podendo amparar a situação ocorrida.
Em termo de audiência extrajudicial do ano de 2018 entre a então Gerente da 14ª GRE (Gerência Regional de Educação), o Sr. João Batista da
Silva Soares e o membro ministerial, ficou acordado o prazo de 10 dias pra sanar e regularizar o fornecimento do transporte do aluno (sequencial
SIMP 3 Id. 28782861).
Em resposta a Gerente da 14° GRE informou: "Informamos que nesse município existe um veículo adaptado ao Transporte de alunos com
Necessidades Especiais, o qual se encontra na zona rural a serviço da Secretaria Municipal de Educação e atendendo 01 aluno da Rede
Estadual com necessidade Especial. Gostaria de informar que viabilizamos um transporte não adaptado, por não termos nesse padrão, para o
aluno João Batista para que o mesmo não seja prejudicado nas suas atividades escolares." (resposta no sequencial SIMP3 ID - 30057776)
Foi instaurado ao P.A para acompanhamento da situação através da PORTARIA DE CONVERSÃO n° 02/2019 - sequencial SIMP de ID.
30213781.
Em despacho (sequencial SIMP Id. 32950171), datado de 13/05/2021, foram determinadas variadas diligências: solicitação à 14° GRE de Bom
Jesus-PI, a Secretaria de Educação de Bom Jesus-PI, à SEDUC/PI e a Secretaria de Educação municipal de Bom Jesus-PI, à SEID/PI,
DETRAN, PRF, PM, PGM/BJ e PGE/PI, bem como ao CODEC/MP-PI.
O 19° BP/PM de Bom Jesus-PI informou que não há nenhum registro ou autuação de veículo de transporte escolar com características de
adaptação para pessoas com deficiência da Secretaria Municipal de Educação de Bom Jesus PI e nem da SEDUC/PI/14ºGRE. (sequencial SIMP
3 Id. 33117081)
A 14°GRE de Bom Jesus-PI informou no Of. 08/21 o seguinte:
Em novo despacho de agosto de 2021 foi determinado a requisição pessoal à Secretaria de Educação de Bom Jesus-PI e a PGM/BJ, bem como,
via AR-MP, à SEDUC.
A PGM informou não existir convênio entre o município e estado para intercalação de transporte adaptado e que quanto ao aluno João Batista da
Silva Soares, pessoa portadora de necessidades especiais, o mesmo não é mais aluno da rede municipal escolar e quando este pertencia a
rede de ensino do município, o ente realizou o transporte do referido aluno.
No Of. 36/21-SEME/GAB a Secretaria de Educação de Bom Jesus-PI informou:
Vieram-me os autos. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Salutar frisar que toda investigação/acompanhamento não pode permanecer nos quadros ministeriais infinitamente. O procedimento ministerial
tem início em decorrência dos indícios, reclamações e representações feitas ao órgão ministerial legitimador da persecução investigatória. No
caso em tela, o procedimento teve início a partir de Termo de Declaração prestado pelo Sr. João Batista, reclamando possível falta de
fornecimento de transporte escolar.
No decorrer do procedimento administrativo foram imprimidas diligências na tentativa de apurar e acompanhar os fatos narrados.
Em 2018 o membro ministerial realizou reunião extrajudicial com a então Gerente da 14°GRE de Educação de Bom Jesus-PI. Em resposta ao
prazo concedido, a Gerente da regional de educação informou ter regularizado o transporte do aluno em questão, através de veículo não
adaptado para PNE.
Em novas diligências, no ano de 2021, foram solicitados à 14° GRE de Bom Jesus-PI, à SEDUC/PI e a Secretaria de Educação municipal de Bom
Jesus-PI, à SEID/PI, DETRAN, PRF, PM, PGM/BJ e PGE/PI novas informações acerca dos fatos quanto ao transporte do aluno João Batista da
Silva.
Em informações prestadas pelo Gerente da 14°GRE de Bom Jesus-PI, prestou-se as seguintes informações, e que havia a prestação de serviço
de transporte escolar para PNE:
Novamente. A PGM de Bom Jesus-PI informou quanto ao aluno João Batista "o mesmo não é mais aluno da rede municipal escolar. Enquanto
era, o município realizou o transporte do referido aluno. Atualmente o mesmo pertence a rede estadual de ensino."
E a Secretaria de Educação de Bom Jesus-PI informou:
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição. Nestes autos o procedimento tramita desde o ano de 2018 sem qualquer
contemporaneidade dos fatos ou entendimento sobre a veracidade das alegações fática que ensejaram a instauração deste P.A.
Verificou que ocorreu o fornecimento de transporte ao aluno citado.
Sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na
confirmação ou não aqueles indícios inaugurais.
As informações prestadas nos autos, verifica-se que ocorreu o fornecimento de transporte ao aluno portador de necessidades especiais enquanto
frequentava as aulas em modalidade presencial no município, seja pela rede municipal ou estadual (pré-pandemia).
Válido ressaltar que durante o ano de 2020 e 2021 as aulas nas redes de ensino público e particular no estado passaram a ser ministradas pela
modalidade remota, o que necessariamente interrompeu o fornecimento do transporte escolar. As informações prestadas pelos gestores
escolares dão a entender que o aluno em questão não tem frequência escolar nas unidades de ensino desde os anos de 2020, mesmo
sendo de forma digital.
Página 14

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1093 Disponibilização: Quarta-feira, 11 de Maio de 2022 Publicação: Quinta-feira, 12 de Maio de 2022

Ao entender ministerial mostra-se temerário a expedição de Recomendação ou ingresso com ACP acerca do caso pela falta de elementos
concretos para os atos.
Nesse sentido, crível externar as condições práticas para o arquivamento deste P.A, ressaltando, em caso de surgimento de novos elementos
probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se, ou em melhor análise ser aberto
novo atendimento ao público para a instauração de nova demanda com contemporaneidade dos fatos.
Doravante, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, pelo exaurimento do seu objeto para continuidade do
acompanhamento administrativa.
Notifique-se o declarante acerca deste arquivamento, deixando-o ciente da faculdade de interpor recurso contra o ato no prazo
normativo.
Por se tratar de demanda que alcança esfera social, publique-se em DOEMP/PI.
Não havendo recurso, certifique-se e ARQUIVE-SE o feito em PJ, comunicando-se ao CSMP.
Bom Jesus/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus-PI
Respondendo cumulativamente pela 2°PJ/BJ - Portaria PGJ n° 891/2021
P.A SIMP n° 000208-081.2019
DECISÃO
P.A. AÇÃO CÍVEL. MEDIDA DE PROTEÇÃO. AJUIZAMENTO. ARQUIVAMENTO SEM REMESSA AO CSMP. COMUNICAÇÃO.
Esgotado o objeto do presente procedimento em virtude de ajuizamento de ação, o arquivamento é a medida que se impõe
Trata-se de Procedimento Administrativo SIMP n° 000208-081/2019, instaurado para apurar e acompanhar a situação de vulnerabilidade da idosa
Maria de Lourdes da Anunciação Gomes.
Foi ajuizada Ação Cível c/c pedido de tutela de urgência para regularização da situação e nomeação de novo apoiador/tutor para a idosa.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
O dito P.A foi instaurado nesta Promotoria, no ano de 2019, para apurar a situação de vulnerabilidade da idosa tutelada e possível omissão dos
filhos em relação aos cuidados, bem como a relação entre a idosa e o Sr. Deodoro Batista de Oliveira, intitulado então companheiro da idosa.
Observa-se que o objeto da presente demanda foi alvo de demanda judicial, ajuizada por este Órgão Ministerial em 26.04.2022.
Desta forma, vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração de demanda judicial, processo nº 080058376.2022.8.18.0042, em trâmite nesta comarca.
Esgotado o objeto do presente procedimento, o arquivamento é a medida que se impõe.
Aplicável na espécie, por analogia, que dispõe a Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, in verbis:
Súmula nº 03: Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa dos
autos para arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Por todo o exposto, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, o que faço com fulcro no 13, da R.
174/17, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Providências de publicação em DOMP/PI.
Deixo de Submeter a presente decisão de Promoção de Arquivamento do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do
Ministério Público, em razão da Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, acima transcrita, usada como fundamento por
analogia.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, enviando cópia da inicial impetrada, conforme fundamento
da súmula indicada.
Comunique-se, também, ao CRAS e CREAS de Bom Jesus-PI, com cópia da inicial e do extrato do protocolo da demanda no sistema PJETJ/PI.
Após, arquivem-se os autos.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus-PI
Respondendo cumulativamente pela 2°PJ/BJ - Portaria PGJ n° 891/2021
I.C.P - SIMP n° 000076-081.2017
DECISÃO
Arquivamento - ICP
INQUÉRITO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE CONTRATAÇÃO. PRESTADORES DE SERVIÇOS. LIMITE LEGAL E
PRUDENCIAL. 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 apurar suposta violação à regra, do concurso público com
excessivo número de prestadores 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 Municipal de Bom 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 Bom Jesus-PI cópia 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.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
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:
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b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo. (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, pela banca COPESE-UFPI, justamente na administração do prefeito representado.
Não há como se apontar aleatoriamente neste caso em específico que ocorreu 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 Súmula 07, do CSMP/PI afirma:
ARQUIVAMENTO. IRREGULARIDADES MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO CONFIGUREM IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Homologase 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.
Comunique-se a Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus-PI sobre o arquivamento.
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.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus-PI
Respondendo cumulativamente pela 2°PJ/BJ - Portaria PGJ n° 891/2021
I.C.P SIMP n° 000118-081.2017
DECISÃO
Arquivamento
INQUÉRITO CIVIL. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO: MERO INDÍCIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DE BUSCA PROBATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO COM BASE EM DECRETO FEDERAL. NÃO VIOLAÇÃO A LOM DE BOM JESUS-PI. PROCEDIMENTO LEGAL
COMPROVADO.
Havendo previsão em Decreto-Lei federal acerca do procedimento de desapropriação, não há que se falar em violação ao disposto em LOM, em
decorrência da competência da União para legislar.
Trata-se de ICP instaurado para investigar e apurar suposta aquisição de Imóveis pelo Município de Bom Jesus sem autorização do Legislativo
municipal durante a gestão dos anos de 2013 a 2016, do ex-prefeito Marcos Antônio Coelho Elvas Parente, em suposta violação à Lei Orgânica
Municipal do M. de Bom Jesus-PI.
O presente procedimento foi iniciado após representação no ano de 2015 (Of. 01/2015 e 003/2015 - nos autos físicos), de então Vereadores
deste município, relatando supostas irregularidades na então gestão informada.
Dentre as irregularidades relatadas, noticiou-se a suposta aquisição de imóveis sem autorização do legislativo municipal, objeto deste
procedimento.
Trata-se de dois imóveis, um localizado na Data Couves, localidade Barra Verde, zona rural de Bom Jesus-PI, cujo a propriedade seria do
ESPÓLIO DE PRUDENTE DE SOUSA BENVINDO; e o segundo, de propriedade de MARIA DO CARMO DE JESUS BEZERRA DE PAULA, que
seria parte de imóvel denominado "Barra Verde", Data Couves, zona rural do Município de Bom Jesus-PI, cuja gleba de terras
desmembrada/desapropriada tem área de 1.722,59m2.
Segundo os representantes, tal aquisição teria violado dispositivo de LOM do Município de Bom Jesus-PI:
Art. 101. A aquisição de bens móveis e imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa.
O então prefeito de Bom Jesus-PI, ainda à época apresentou manifestação, refutando os fatos alegados, e quanto a este tópico, informou o e
equívoco dos noticiantes, uma vez que não se trata de compra ou venda de imóvel, mas sim de desapropriação por utilidade pública, nos
termos do Decreto-Lei Federal n° 3.365/41, não violando-se dispositivo da LOM de Bom Jesus-PI.
Vieram-me os autos. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Cabe ressaltar preliminarmente a investigação/acompanhamento não pode permanecer nos quadros ministeriais infinitamente. O procedimento
ministerial é instaurado em decorrência dos indícios, da atividade de ofício do MP, reclamações e representações feitas ao órgão ministerial,
legitimado a persecução investigatória.
Em síntese. No caso em tela, ao analisar a prova documental juntada aos autos, verifica-se que não se trata de violação a dispositivo da Leio
Orgânica Municipal de Bom Jesus-PI, como supostamente noticiado pelos representantes.
Em verdade pelo que se denota, o município de Bom Jesus-PI adquiriu os imóveis, o primeiro registrado em Cartório de Imóveis desta cidade
sob Matrícula n° 224, ficha 670, L 2-A-4, em nome de PRUDENTE BENVINDO DE SOUSA; e o segundo, com registro n° R-2/2, fls. 277, Livro n°
02-G, em nome de e MARIA DO CARMO DE JESUS BEZERRA, ambos, comprovadamente, através de procedimento de desapropriação,
em consonância ao Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941 (autos físicos digitalizados inseridos no link:
file:///C:/Users/MPPI/Downloads/AUTOS%20ICP%20SIMP%20000118-081.2017%20(3).pdf).
Os imóveis foram declarados de utilidade pública para fins de desapropriação através dos Decretos Municipais N° 006 (fls. 104, autos físicos
digitalizados) e 022/2014 (fls. 23, autos físicos digitalizados), disponibilizados em DOM no dia 20 de fevereiro e 18 de setembro de 2014,
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atribuindo-lhes os valores de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais) e 15. 000, 00, respectivamente.
Dita o Decreto-Lei Federal e a Carta Magna de 1988:
(...)
Art. 6oA declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito. (Fonte:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3365.htm) (grifo nosso)
CRFB:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
II - desapropriação; (grifo nosso. Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)
Fato que é sedimentado na jurisprudência, que tal autorização para inciativa de desapropriação de imóvel de particular, não dependeria de aval
do P. Legislativo Municipal. Esse entendimento pode ser averiguado em caso paradigma da L.O do DF, objeto de ADI n° 9691, onde
entendeu-se pela inconstitucionalidade do art. 313, visto a inconstitucionalidade em decorrência de o tema ser de iniciativa reservada
da União (Decreto Federal) e, porque, a decisão político-administrativa de desapropriar um bem titularizado pelo particular é assunto do
Poder Executivo, municipal, estadual ou federal.
É de se ressaltar, também, que faz jus a argumentação da manifestação, o qual o dispositivo da Lei Orgânica de Bom Jesus - PI (art. 101)
estabelece para as aquisições de bens móveis e imóveis, a previsão de autorização legislativa somente para os casos de aquisição a título de
compra ou permuta. No caso ora analisado ficou comprovada a aquisição por desapropriação.
Ante as análises das provas contidas nos autos e fundamentações expostas PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente ICP, por falta de justa
causa para continuidade da investigação.
Comunique-se à Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus-PI sobre o arquivamento.
Publique-se em DOEMP/PI.
Passado o prazo normativo, após a comunicação a C.M/BJ e publicação no diário, não havendo recurso, certifique-se o decurso do prazo de
ambas comunicações, e após, remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Bom Jesus/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus-PI
Respondendo cumulativamente pela 2°PJ/BJ - Portaria PGJ n° 891/2021
1 h t t p s : / / w w w . c o n j u r . c o m . b r / 2 0 0 6 - s e t 28/desapropriacoes_nao_dependem_aprovacao_camara#:~:text=Desapropria%C3%A7%C3%B5es%20n%C3%A3o%20dependem%20de
%20aprova%C3%A7%C3%A3o%20da%20C%C3%A2mara%20Legislativa&text=Dispositivo%20da%20Lei%20Org%C3%A2nica%20do,do
%20Distrito%20Federal%2C%20%C3%A9%20inconstitucional.
N.F - SIMP n° 000010-434.2022
DECISÃO
Arquivamento
Trata-se de Notícia de Fato registrada a partir de encaminhamento de representação feita junto ao CAODIJ, relatando suposta situação de maus
tratos e vulnerabilidade em ambiente familiar sofrido por menores de nomes João Gabriel (13 anos de idade) e Izabela (1 ano de idade) com
relação a mãe e padrasto.
Instaurada a N.F foi solicitado ao Conselho Tutela e ao CRAS de Bom Jesus-PI visita domiciliar e a produção de relatório psicossocial (e
fotográfico) acerca da situação dos menores nomeados nos autos, a fim de apurar os fatos.
O CRAS encaminhou resposta à solicitação com envio do relatório ao D: 34507568/2.
O Conselho Tutelar também enviou reposta ao ID: 34521456/3.
Em novo despacho, a fim de findar as dúvidas quanto ao presente caso, solicitou-se relatório ao CREAS de Bom Jesus-PI (ID: 34631484/2). O
órgão respondeu com envio do relatório ao ID. 53256138/2.
Vieram-me os autos para manifestação.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
A norma jurídica impõe o dever de atuação do Ministério Público no que tange à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis.
No caso concreto, foi analisado através da Notícia de Fato registrada no sistema ministerial para apurar as informações relatadas na reclamação
formulada junto ao CAODIJ sobre possíveis maus-tratos aos menores João Gabriel Leal Rodrigues e Isabella Leal Mendes.
No interior teor das provas amealhadas no procedimento, verifica-se que as informações colhidas junto aos órgãos de assistência não
corroboram para as alegações imputadas na manifestação sobre os possíveis abusos sofridos pelas crianças.
O relatório do C.T/BJ foi exarado as informações:
"Observamos que é um ambiente salutar e que o adolescente apresentou muito interesse em permanecer com a mãe, no momento da visita
estava presente o Adolescente e sua irmã a mãe e o Padrasto, este conselho sentiu necessidade de conversar com a equipe técnica do CRAS,
de forma verbalmente para fazer o acolhimento do adolescente na instituição para um atendimento individual e de forma técnica."
Por fim relatório do CREAS de Bom Jesus-PI relata que o menor passou a residir no Distrito Federal:
"Atualmente João Gabriel Rodrigues esta com 15 anos, e esta residindo em Brasília com uma sobrinha da Sr. Simone Pinto Leal. A Sr.ª Simone
Pinto Leal relata que seu filho João Gabriel Rodrigues foi para estudar, pois o mesmo tinha muita vontade de estudar fora, a Mãe relata ter uma
relação muito boa com o filho, que todos os dias fala com Gabriel por ligações e vídeos chamadas, relatou também que a convivência de João
Gabriel com seu padrasto Sr. Edivaldo Mendes Leal e tranquila que os dois se respeitam que o Sr. Edvaldo Mendes sempre ajudou nos cuidados
com João Gabriel sempre aconselhando da melhor forma. Segundo relatos da Sr. Simone Pinto, João Gabriel era meio distando do Pai Sr.
Ernesto Antônio Rodrigues, mas a relação entre os dois melhorou no inicio da pandemia, e que João Gabriel sempre fala, que o Pai liga para ele
todos os dias."
Apregoa a Resolução CNMP nº 174/2017:
Art. 4º. A Notícia de Fato será arquivada quando:
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à
intimação para complementá-la. (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018).
Os relatórios dos órgãos não apontam de forma concreta a situação narrada. Torna-se temerária a intervenção estatal na família em questão, vez
que se os próprios órgãos de assistência não apontam o alegado. Ademais, um dos menores passou a residir no Distrito Federal (João Gabriel
Leal Rodrigues), dificultando o acompanhamento.
Se a ausência de elementos de prova ou de informação mínimos enseja o arquivamento de notícia de fato, não há motivos para permitir sua
conversão face à ausência absoluta de tais elementos, tendo em vista que o dispositivo supra versa sobre início de uma apuração.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a conversão do feito em P.A, ou para o ajuizamento de ação, ARQUIVO a presente notícia
de fato em Promotoria de Justiça, com as baixas necessárias em SIMP.
Comunique-se ao CSMP e ao CAODIJ.
Publique-se em DOEMP.
Cumpra-se.
Bom Jesus-PI, datado e assinado eletronicamente pelo R.MP.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
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Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus-PI
Respondendo cumulativamente pela 2°PJ/BJ - Portaria PGJ n° 891/2021

3.5. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA - PI23422
NOTÍCIA DE FATO Nº 015/2022
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,
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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,
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

3.6. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA - PI23424
PORTARIA N.º 013/2022
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PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO INQUÉRITO CIVIL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, respondendo pela 2.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, 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.
8.º, III, da Resolução n.º 174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF/88); CONSIDERANDO que o artigo 5.º
da Constituição Federal estabelece o direito à vida como direito fundamental, sendo aquele indissociável do direito à saúde.
CONSIDERANDO que a Lei Magna 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 (art. 196 da CF/88);
CONSIDERANDO que vigora, no âmbito do direito à saúde, o princípio do atendimento integral, preconizado no artigo 198, II, da Constituição
Federal e no art. 7.º, II, da Lei n.º 8.080/90, pelo qual cabe ao Poder Público prestar a assistência, aos que necessitam do SUS, da forma que
melhor garanta o tratamento aos pacientes;
CONSIDERANDO a obrigação do Município em organizar Página 1 de 3 2.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA/PI Avenida Landri
Sales, 545, Centro, Piracuruca/PI - 64.240-000 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 à vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO a representação ofertada nesta Promotoria de Justiça, noticiando e pedindo providências quanto à demora no
encaminhamento para o dermatologista de paciente acometido por vitiligo;
CONSIDERANDO que o ato a ser investigado é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Piracuruca/PI;
CONSIDERANDO a necessidade de conversão deste procedimento, uma vez que a Notícia de Fato não se mostra como instrumento adequado
para acompanhar a situação fática acima descrita;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 6º, da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser instaurado
procedimento preparatório para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º dessa
Resolução, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
DETERMINO:
01 - CONVERSÃO da presente NOTÍCIA DE FATO, registrada sob o n.º 041/2021 (SIMP 000551-174/2021), em PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com a finalidade de apurar a irregularidades na garantia do direito constitucional à saúde,
consistente na demora por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Piracuruca/PI em realizar a marcação ou agendamento de consulta com
médico dermatologista de paciente acometido por vitiligo, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis;
02 - A autuação e registro em livro próprio;
03 - A realização das seguintes diligências:
a) Cumpra-se integralmente o despacho de ID. 34358351.
04 - Nomeio para fins de secretariamento do presente procedimento o assessor de PJ já responsável por este, conferindo poderes para realizar a
produção de atos meramente ordinatórios.
05 - Proceda-se à comunicação da conversão da Notícia de Fato em Procedimento Administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público e
ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS).
Proceda-se com a publicação desta Portaria em DOMPPI.
Após realização das diligências supra, retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Piracuruca/PI, datado e assinado digitalmente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA RESPONDENDO

3.7. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23425
ATA DE AUDIÊNCIA
1. Dados gerais

IDENTIFICAÇ
Ã O
D A
REUNIÃO

Notícia de Fato Nº 118/2021 (SIMP Nº 000177-383/2021), Procedimento Preparatório Nº 063/2021 (SIMP 000035-383/2021),
Procedimento Preparatório Nº 83/2021 (SIMP 000095-383/2021), Procedimento Preparatório Nº 30/2021 (SIMP 000074030/2021), Procedimento Preparatório Nº 55/2021 (SIMP 000056-030/2021), Procedimento Preparatório Nº 061/2021 (SIMP
000264-325/2019), Inquérito Civil Público Nº 023/2021 (SIMP 000022-348/2020), Inquérito Civil Público Nº 022/2021 (SIMP
000003-034/2021), Inquérito Civil Público Nº 012/2020 (SIMP 000220-030/2019), Inquérito Civil Público Nº 62/2020 (SIMP
000085-030/2019), Inquérito Civil Público Nº 026/2016 (SIMP 000205-027/2016), Inquérito Civil Público Nº 006/2020 (SIMP
000175-030/2019), Inquérito Civil Público Nº 18/2020 (SIMP 000174-030/2019), Inquérito Civil Público Nº 31/2020 (SIMP
000005-030/2020), Inquérito Civil Público Nº 39/2018 (SIMP 000228-030/2017), Inquérito Civil Público Nº 052/2018 (SIMP
000267-030/2017), Inquérito Civil Público Nº 21/2021 (SIMP 000023-348/2021), Procedimento Administrativo Nº 012/2019
(SIMP 000132-029/2018), Procedimento Administrativo Nº 012/2021 (SIMP 000191-029/2019)instaurados para apurar,
viabilizar e acompanhar pacientes que apresentam dependência química e demais transtornos relacionados à saúde mental.

DATA/HORÁR
IO

16/03/2022, às 10h00min

LOCAL

Reunião no CEAF, sala 01, na sede leste do Ministério Publico do Estado do Piauí.

2. Participantes
NOME

ÓRGÃO

Eny Marcos Vieira Pontes

Promotor de Justiça da 29ª PJ

Larysse Pinheiro Miranda Carvalho- blusa branca

Gerente de Saúde Mental da FMS

Elizandra Ferreira Pires

Coordenadora do CAPS AD

Nádia Maria Spíndola Miranda

Diretora da Atenção Básica - DAB/FMS

Marina Leite Guimarães Terrsa

Coordenadora do Consultório na Rua.

Ayla Maria Calixto

Enfermeira do Consultório Rua

Melissa Lima

Assistente Social do Consultório na Rua
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3- Debates
O Promotor de Justiça Eny Marcos Vieira Pontes iniciou a audiência tecendo informações preliminares e regras previstas para a ocorrência da
audiência extrajudicial. Em seguida, ressaltou que esse trabalho objetiva trazer instrumentos ou esclarecimentos para procedimentos que
tramitam na 29ª Promotoria de Justiça. Ato contínuo, informou a existência de vários procedimentos sobre saúde mental e a situação em que
as famílias dos pacientes se encontram, que necessita, inclusive, de apoio psicológico.
Informou também que acompanha a política de saúde mental do município de Teresina desde janeiro de 2014 e que, até a presente data,
ainda não sabe como funciona a política de saúde mental do município, diante das recorrentes demandas individuais sem solução; Que as
demandas não estão sendo resolvidas na base e simplesmente sendo jogadas para as instituições públicas; Que atualmente existem 25
procedimentos na 29ª promotoria de justiça, os quais estão paralisados, face a falta de resolutividade por parte da Gerência de Saúde Mental
da FMS.
Em seguida, informou que as solicitações de visita técnica à residência dos pacientes, com o escopo de obter relatório atualizado dos mesmos,
grande parte dos relatórios possuem a indicação de internação involuntária do paciente, entretanto não possuem relatório circunstanciado, que
é obrigatório por lei. Outrossim, pontuou sobre a ineficácia das comunidades terapêuticas no resgate dos cidadãos e a falta de embasamento
científico que comprove a qualidade do serviço.
O Promotor de Justiça continuou a fala e expôs que não viu qualquer tipo de trabalho em equipe realizado entre a gerência de saúde mental e
a assistência social do município, as quais deviam andar juntas; Que existem procedimentos na 29ª PJ que dizem mais respeito à assistência
social do que a Promotoria de Saúde.
Em seguida, finalizou as considerações iniciais indagando a todos ali presente sobre quais são os empecilhos que existem atualmente e que
impedem o avanço do tratamento de saúde mental no município de Teresina.
O Promotor de justiça optou por debater sobre cada caso instaurado na 29ª PJ começando pelo paciente César Augusto Pereira Santos e
perguntou à Dr.a Laryssa se existe alguma informação atualizada sobre o referido paciente.
A Dra. Larysse Pinheiro informou que sempre que não há o envio de relatório atualizado é porque não foi possível contactar a família ou o
usuário.
A assessora Celina Martins ressaltou o fato de que o paciente possui endereço fixo, e de que é extremamente agressivo, levando a família a
temer pela integridade física.
A dra. Elisandra, coordenadora do CAPS AD, afirmou que foi encaminhado relatório na data de 08 de fevereiro para a 29ª PJ, informando que
o paciente não estava na residência no momento da visita e que foi expedido via SEI e via e-mail institucional.
O Promotor de Justiça informou que um dos principais problemas encontrados é que o profissional vai até a residência do paciente e, quando
não encontra, apenas envia ofício informando o ocorrido, restando ao Ministério público reiterar pedidos de visita técnica depois de dois ou três
meses da última resposta.
A dr. Elisandra informou que pode ter havido algum mal-entendido, visto que são feitas 3 visitas a residência do paciente, em casos de o
mesmo não estar em casa. Outrossim, informou que o CAPS AD possui três psiquiatras e a demanda é altíssima, possuindo um total de 9.012
prontuários e uma média de 60 usuários diários circulando no CAPS. Que existe uma resistência muito grande dos profissionais de saúde em
aceitarem trabalhar no CAPS AD.
A dra. Marina Leite, Coordenadora do Consultório na Rua, iniciou a fala informando que desde 2012 o município precisa de CAPS AD; que
acompanha a gerência de saúde mental do município desde 2010, e que, atualmente, nas triagens realizadas em pacientes quase 100% dos
pacientes são usuários de substâncias químicas e não tem para onde direcionar; que uma das principais dificuldades dos pacientes para
aderirem ao CAPS AD é a distância, visto que atende as imediações da zona sul e os demais pacientes de outras zonas da cidade as vezes
não possuem condições financeiras para o deslocamento semanal ao CAPS, e frisou que não existe mais condições de se ter apenas um
CAPS AD.
A sra. Melissa Lima, Assistente Social do Consultório na Rua, informou que desde o início da pandemia a Fundação Municipal de Saúde e a
SEMCASP estão com serviço de acolhimento no Lindolfo para atender as demandas de pacientes que precisavam de isolamento e não tem
onde permanecer; que percebe as dificuldades encontradas pelos pacientes em situação de rua, visto que um paciente em situação de rua não
consegue se deslocar para o CAPS AD 2/3 vezes na semana; e os que estão em acolhimento no albergue conseguem deslocamento uma vez
na semana(quinta-feira), que é o dia em que há carro para o descolamento dos pacientes.
O Promotor de Justiça questionou se existe algum projeto para deflagrar essa solicitação de criação de mais um Consultório na Rua junto ao
ministério da saúde. Outrossim, solicitou que seja feita uma exposição de motivos informando a existência de um programa do Ministério da
Saúde que contemple a criação de mais um Consultório na Rua na cidade de Teresina.
A dra. Marina Leite asseverou que existem casos de pacientes que fazem a desintoxicação, ficam nos CAPS por dois ou três dias e após não
têm lugar pra ir e acabam voltando para as ruas, entrando a partir daí a atuação das residências terapêuticas como uma forma de acolhimento
às pessoas moradoras de rua. Outrossim, sugeriu como uma forma de garantir a eficácia e a manutenção das residências terapêuticas, que
estas fossem mantidas pelos próprios moradores com o dinheiro de empregos que eventualmente possam conseguir, visto que o custo de
manutenção de uma residência terapêutica é bastante elevado.
Ademais, continuou a fala, e informou que existem dificuldades de comunicação entre o SAMU e a Polícia Militar, visto que, em buscas
coercitivas de pacientes para tratamentos, ambos nunca comparecem ao mesmo tempo, o que dificulta a atuação. Que existe uma portaria do
Ministério da Saúde determinando a atuação conjunta entre o SAMU e a Polícia Militar, sendo que esta deve fazer a imobilização do paciente e
aquele deve fazer a contenção.
A drª Larysse Pinheiro informou que já existe diálogo para que seja feita a criação de uma nova residência terapêutica, que inclusive já conta
com o apoio da equipe de engenharia da FMS para que futuramente o projeto seja levado ao gestor maior, que é o prefeito.
A dra. Elisandra informou que, em relação aos medicamentos para os usuários de drogas, existe uma estratégia adotada pelo órgão que ou o
paciente vai todos os dias, ou a cada dois dias, ou leva a medicação para a semana. Que os pacientes encontram dificuldades de irem todos
os dias por conta do deslocamento, em razão do fato de que não está mais sendo dispensado vale-transporte para que os usuários se
desloquem aos centros de distribuição. Que os pacientes optam por pegar medicação para toda a semana, entretanto são constatadas
algumas irregularidades pois alguns pacientes voltam antes do prazo esperado ou informam que foram roubados, que não sabem usar a
medicação de forma correta, dentre outros motivos.
Dr. Eny indagou que, havendo a prescrição médica, se o paciente pode retirar a medicação apenas no CAPS AD ou qualquer outro CAPS mais
próximo.
A drª Elizandra informou que pode, inclusive afirmou que até em casos em que há prescrição feita em uma UBS o paciente pode retirar a
medicação no CAPS.
A dra Larysse Pinheiro informou que um dos impasses encontrados é justamente a informatização dos pacientes cadastrados no CAPS AD,
porque existem casos em que um paciente pode retirar a mesma medição em dois lugares diferentes.
O Promotor de Justiça atentou para a marcação de uma nova audiência e para que sejam notificados o diretor da Assistência Farmacêutica e o
diretor da Tecnologia da informação para tratar sobre os conflitos existentes nos sistemas de controle e fornecimento de medicação para os
usuários com o escopo de se obter fundamentação e bases técnicas para que futuramente possam ser levadas ao gestor maior.
A dra. Marina Leite informou que possui um paciente que é cadastrado no CAPS AD e no CAPS Leste, e que pega medicação nos dois
lugares, por falta de um sistema de controle para que seja aferido o fluxo de recebimento das medicações.
A sra. Melissa Lima, Assistente Social do Consultório na Rua, informou que durante o período de tratamento qualquer empecilho é motivo para
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a desistência do paciente, fazendo-se necessário o apoio da SEMCASP para que, quando o paciente encerrasse o período de tratamento,
entrasse com os auxílios sociais necessários para cada situação, como uma forma de não deixar o paciente desamparado.
A assessora Celina Martins informou que a SEMCASP foi notificada para se fazer presente nas audiências, que as notificações ocorreram por
e-mail e por meio físico.
Dr. Eny informou que anotou os pontos principais da audiência, o primeiro foi o protocolo de urgência, que não está sendo cumprido em razão
da dificuldade entre a polícia militar e os condutores do SAMU em fazerem a contenção das pessoas em situação de rua. Informou também
que realizará uma audiência envolvendo o Hospital Areolino de Abreu e DAE, para tratar sobre a necessidade de que os casos de crise e
urgência sejam tratados em qualquer lugar. Outrossim, informou que na segundo audiência, que será realizada no mesmo dia com todos ali
devidamente cientes, será sobre a comunicação dos sistemas, como um escopo de se obter um melhor controle que facilite a vida do paciente
quanto a dispensação de medicamentos pela rede, com a presença da DAE, Atenção Básica e gerência de TI, envolvendo não apenas a
direção mas todos os responsáveis pela assistência farmacêutica. Como terceiro ponto, solicitou uma exposição de motivos por parte do
Consultório na Rua demonstrando a necessidade da criação de uma nova equipe em Teresina, citando as portarias do Ministério da Saúde
que dão base para a criação.
A sra. Marina Leite informou que atualmente existem aproximadamente 1200 pacientes cadastrados no consultório, com 530 prontuários
ativos. Que houve um aumento ocasionado pela pandemia da demanda de pacientes que necessitavam do atendimento do consultório na rua.
Dr. Eny solicitou que fosse oficiada a direção do Areolino de Abreu para que apresente uma lista de pacientes que estão em condições de irem
pra as residências terapêuticas.
Em seguida, dr. Eny pontuou sobre a necessidade de expedição de um relatório completo por parte da gerência de saúde mental, visto que na
maioria dos casos existe a indicação de internação, entretanto não há a exposição dos motivos que justifiquem tal medida e nem os lugares
disponíveis para o atendimento da demanda. Outrossim, solicitou que fosse feita a devolução, aos respectivos CAPS, dos casos em que os
médicos estão indicando a internação do paciente, para que descrevam de forma detalhada os motivos que levaram a fazer a indicação.
Dr. Eny Pontes agradeceu e afirmou a importância de contar com a colaboração de todos. Ressaltou que iniciou a audiência sem nenhum
encaminhamento e que, ao final, surgiram vários encaminhamentos a serem cumpridos. Enfatizou que o objetivo é elaborar a melhor e menos
traumática estratégia para os próximos meses.
Ao fim, Dr. Eny Pontes fez os encaminhamentos e agradeceu a presença e participação de todos.
4. Encaminhamentos
3.
1

Realizar uma audiência envolvendo o Hospital Areolino de Abreu e DAE, para tratar sobre a necessidade de que os casos de crise e
urgência sejam tratados em qualquer lugar.

3.
2

Realizar segunda audiência, no mesmo dia, sobre a comunicação dos sistemas, com o escopo de se obter um melhor controle que facilite
a vida do paciente quanto a dispensação de medicamentos pela rede, com a presença da DAE, Atenção Básica e gerência de TI,
envolvendo não apenas a direção mas todos os responsáveis pela assistência farmacêutica

3.
3

Oficiar a direção do Hospital Areolino de Abreu para que apresente uma lista de pacientes que estão em condição de ir pra as residências
terapêuticas.

3.
4

Devolver aos respectivos CAPS os casos em que os médicos estão indicando a internação do paciente, para que descrevam de forma
detalhada os motivos que levaram a fazer a indicação.

E para constar, de ordem do Promotor de Justiça da 29ª PJ, eu, Celina Martins, Assessora de Promotoria, encerro a presente ata.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 29ª PJ

3.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA-PI23426
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO n.º 24/2021 SIMP n° 000245-164/2021
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial instaurado com o fim de apurar o não atendimento de requisições ministeriais por parte da Prefeitura
Municipal de Batalha/PI.
Enviada Recomendação Administrativa n° 09/2021, ao Município de Batalha/PI. Decorrido o prazo para manifestação, não houve resposta.
Realizada audiência extrajudicial no dia 24.11.2021, onde foi proposto o interesse em firmar ANPC, nos moldes da minuta encaminhada ao
gestor municipal, dada a palavra ao Sr. José Luiz Alves Machado, este solicitou a apresentação de contraproposta ao ANPC. (ID n° 34275176).
34292961.
Recebida contraproposta de Termo de Ajustamento de Conduta juntada em ID
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
De início, há de se frisar que o Ministério Público, nos termos do artigo 127 da
CRFB/1988 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." A ele cabe, dentre outras atribuições, promover o inquérito civil e a ação civil
pública (art. 25, IV da LEI Nº 8.625, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993 c/c art. 5º, I da LACP).
Para o cumprimento dos seus deveres constitucionais de fiscalização do funcionamento dos aparelhos estatais e da gestão realizada pelos
agentes públicos, sejam eles eleitos ou não, a Lei Orgânica do Ministério Público confere à instituição o poder de requisição e de investigação
(art. 26, I, "b" e "c" da LEI Nº 8.625, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993):
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos
pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução
coercitiva, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei; b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais,
estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea anterior; Ora, em um regime
republicano, tal qual o adotado pela Constituição Brasileira (art. 1º da CRFB/1988).
A observância das prerrogativas dos órgãos de controle constitui-se elemento fun- damental para higidez e funcionamento das instituições, bem
como para o legítimo exercício dos poderes e atribuições inerentes aos cargos ocupados pelos agentes públicos. Isso porque à ideia de república
está umbilicalmente ligada à de controle, sendo que este só pode ser efetivamente exercido se providos meios operacionais para tanto.
Diante disso, o artigo 10 da LACP criminaliza a conduta de recusa, omissão ou re- tardamento no fornecimento de dados técnicos requisitados
pelo Ministério Público. Eis o dispo- sitivo:
Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissãode dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quandorequisitadospelo MinistérioPúblico. (grifos nossos)
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Com essa tipificação penal, fora conferida maior relevância ainda na atuação do Ministério Público na tutela dos interesses metaindividuais ao
consagrar como crime a conduta daquele que recusa, retarda ou omite aquilo que foi requisitado. Pelos princípios constitucio- nais,
principalmente o da legalidade estrita, que impede analogia em normas penais incriminado- ras, esse delito somente restará configurado se a
requisição for emanada do Ministério Público, e mais nenhum outro legitimado para a ação civil pública.
Nota-se que as informações solicitadas devem ser de extrema importância para o fiel prosseguimento do feito, seja para ajuizamento de Ação
Civil Pública ou para devida promo- ção de arquivamento, com homologação do Conselho Superior do Ministério Público.
Esclarecida a importância do atendimento das requisições ministeriais, passa-se à análise das tipificações do caso em apreço.
A conduta investigada no procedimento era tipificada como improbidade adminis- trativa no art. 11, inciso II, da Lei 8.429/92. Ocorre que os tipos
ímprobos relacionados à ofensa a Princípios foram alterados pela Lei 14.230/2021. Com as alterações promovidas pela Lei 14.230/21, o aludido
inciso fora revogado. Diga-se que as hipóteses de improbidade por ofensa a princípio passaram a ser taxativas, como indica a supressão do
termo "notadamente", do caput, do art. 11, in verbis:
art.11(...) Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão do- losa, que
viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de le- galidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
De conseguinte, a conduta não importa mais em improbidade administrativa.
De se dizer, ainda que interpretando o § 4º, do art. 1º, da LIA, que determina a aplicação à improbidade administrativa dos princípios
constitucionais do direito administrativo sancionador, a jurisprudência tem entendido que a revogação dos tipos ímprobos, tem aplicação
retroativa, tal qual a norma penal (CF, art. 5º, XL).
Neste sentido:
TJ-GO
Origem:AI nº 5408089-82.2021.8.09.0005
Ementa:AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR. APLICAÇÃO
IMEDIATA DA LEI Nº. 14.230/21. NECESSÁRIA
ADEQUAÇÃO. DECISÃO CASSADA. 1. Aplicam-se às sanções pelos atos de improbidade administrativa as garantias inerentes ao chamado
"direito administrativo sancionador", dentre as quais se destaca a da"retroatividade mais benéfica"(inteligência do artigo 2º, § 4º, da Lei
nº. 14.230/21, art. 5º, XL,CF/88 e jurisprudência concernente). 2. Diante das substanciais alterações trazidas pela Lei nº. 14.230/21, inclusive no
tocante à indisponibilidade de bens trazida a debate nesta instância recur- sal, revela-se necessária a cassação da decisão recorrida, com o
retorno dos autos à origem para adequação do feito à legislação em vigor. DECI- SÃO CASSADA DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PREJUDICADO (Relatora Juíza de Direito Substituta Camila Nina Erbetta Nas- cimento, j. 11/11/2021).
TJ-SP
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTATIVA - Dispensa de licitação - Contratações diretas realizadas no exercício de 2006 pela EMDHAP em favor de diversas empresas, que atingiram o total de R$ 1.007.934,65 - Montante negociado que ultrapassa em muito o limite permitido dos incisos I e II do art. 24 da
lei nº 8.666/93 - Dispensa de licitação indevida - Dano ao erário presu- mido - Inteligência do artigo 10 inciso VIII da Lei nº 8.429/92 - Superveniência da Lei n. 14.203/2021 que, em seu artigo 1º § 4º determina a aplicação, no sistema de improbidade, dos princípios constitucionais do
Direito Administrativo Sancionador - Retroatividade da norma mais be- néfica - Supressão do dano presumido constante na antiga redação do citado artigo 10 inciso VIII da Lei nº 8.429/92 - Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 3010759-26.2013.8.26.0451; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público;
Foro de Piracicaba - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/12/2021; Data de Registro: 15/12/2021)
Assim, de se notar que apesar da ilegalidade praticada no âmbito municipal, pelo gestor do Município de Batalha/Pi, a conduta do noticiado
(omissão em responder requisição Mi- nisterial) não se amolda mais aos tipos ímprobos, da Lei 8.429/92, em face das alterações promo- vidas
pela Lei 14.230/21.
Importa dizer, no entanto, que a situação pode se alterar. É que tramita no STF ARE 843.989, que fora afetado por repercussão geral, sob o tema
1199. A Decisão de afetação é ampla, no tocante à (ir)retroatividade da Lei 14.230/2021, embora haja menção especial à ques- tão da aplicação
de prazos prescricionais e do elemento subjetivo do dolo. É o que se pode ler da Decisão:
"Definição de eventual (ir)retroatividade das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do
elemento subjetivo - dolo - para a configuração do ato de improbidade
administrativa, inclusive no art. 10 da LIA; e (II) a aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente"
Portanto, embora haja menção "especial" às alterações do art. 10, quanto ao ele- mento anímico, e aos prazos prescricionais, vê-se que a
repercussão é mais ampla, abarcando a aplicação retroativa ou não das alterações da LIA, inclusive quanto às alterações do art. 11, da LIA.
Neste quadro, pode ocorrer do STF decidir pela não retroatividade da LIA, fazendo valer o Princípio do tempus regit actum, de modo que, se à
época do fato a conduta era tipificada como improbidade, seria viável o sancionamento, ainda que tenha ocorrido alteração posterior.
No entanto, o entendimento hoje predominante, é de que as alterações da LIA, in- clusive do art. 11, retroagem para beneficiar o agente.
Em relação ao que dispõe o Ato Normativo 193/2019 em seu artigo 16:
Art. 16 Tendo o destinatário de expediente de requisição reiterada deixa-do de atender o pedido ministerial, sem prejuízo de providências cabíveis à produção probatória, a secretaria unificada extrairá duas cópias di- gitais integrais dos autos que serão autuadas como notícias de fato
cível e criminal de possível descumprimento de requisição ministerial.
Parágrafo único: A secretaria unificada atuará na extração e registro das notícias de fato referidas no caput, independentemente de
provocaçãoministerial, encaminhando cada notícia de fato para distribuição. (grifos nossos)
A providência administrativa ainda vige, eis que é possível atuação criminal e cí- vel. De fato, o tipo penal do art. 10, LACP, existe e é aplicável
nas hipóteses de documentos es- senciais para proposição de Ação Civil Pública.
No âmbito cível, embora não se fale em improbidade administrativa, é possível a adoção de medidas processuais para assegurar a obtenção dos
documentos (cautelar de apresen- tação de documentos, por exemplo).
Desta feita, subsiste a necessidade de observância do art. 16, do Ato Normativo nº
193/2019.
Asim, existindo provas idôneas de que o gestor Municipal recebeu os ofícios envi- ados pelo Ministério Público, reiteradas vezes, requisitando
dados técnicos necessários à propositura de ação, a omissão em respondê-los se configura crime, podendo ser proposta ação penal, à luz do artigo 10, da lei 7.347/1985, desde que
não haja o arquivamento do Procedimento, além de no âmbito cível, ser possível a proposição de ações cautelares, tais como busca e apreensão
de documentos, quebra de sigilo bancário, ação cautelar de exibição de documentos, etc.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, em face de não existir mais interesse difuso a defender, sem prejuízo de
seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou instauração de novo Inquérito Civil, sem prejuízo as provas já colhidas,
nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Diante do exporto, DETERMINO:
PUBLIQUE-SEa presente decisão em DOEMP, por meio do e-mail de
publicação;
Deixo de proceder com base no art. 10, §3° da Resolução n° 23/2007, do CNMP, tendo em vista a
INSTAURAÇÃODOPROCEDIMENTODEOFÍCIO;
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REMESSAnecessária do feito ao E. CSMP/PI, via SIMP, para controle finalístico, nos termos do art. 10, §1º, da Resolução nº 23/2007, do CNMP.
Após, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 5º, da Resolução CNMP nº 174/2017, comunicando-se ao E. CSMP.
Baixas em SIMP. Expedientes necessários.
Batalha-PI, 29 de abril de 2022.
(Assinado digitalmente)
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça

3.9. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23427
PORTARIA Nº 35/2022
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (SIMP n° 000361-426/2021)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 25ª Promotoria de Justiça, Dr. José Reinaldo
Leão Coelho, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
3) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
5) que, nos termos do art. 35, Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe à 25ª Promotoria de Justiça de Teresina velar pelas Associações Civis;
6) que, por dever de ofício, ao Ministério Público é assegurada a abertura de procedimento extrajudicial, requisitando o que for necessário aos
fins pretendidos.
RESOLVE: CONVERTER a presente Notícia de Fato em Procedimento Administrativo (SIMP nº 000361-426/2021), com o objetivo de dar
seguimento ao procedimento.
Nesses termos, desde logo, determino que:
1) tendo em vista o não atendimento à solicitação ministerial para fins do teor da reclamação, expeça-se Recomendação Administrativa
direcionada ao requerido, então presidente da Associação dos Moradores do Bairro Ilhotas;
2) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial do MPPI.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Teresina/PI, data do sistema.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça

3.10. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS- PI23428
SIMP nº 000030.088.2022
PORTARIA N° 015/2022
PA - PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA, Ex.ma Sra. Promotora de Justiça, Titular da 1ª Promotoria de Justiça no município de
Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a defesa dos
Princípios da Eficiência, da Impessoalidade e da Moralidade (CF, art. 37, caput), bem assim zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância
pública assegurados na Constituição Federal (art. 129, II), aí incluídos o serviço público de educação de jovens e adultos;
que fora instituído, através da Lei Estadual nº 7.497/2021, o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos;
que o público-alvo do PROAJA são jovens, adultos e idosos, não alfabetizados (art. 1º, § 2º, da Lei). O aludido programa visa a alfabetização de
jovens e adultos, prevendo bolsa de estudos, no valor total de R$ 400,00 (Portaria SEDUC-PI/GSE nº 682/2021, art. 13, § 1º).
a necessidade de aferir a regularidade do funcionamento do serviço de alfabetização de jovens e adultos (ocorrência das aulas e frequência dos
alunos), regulado pela Lei Estadual 7.497/2021, bem assim a adequação do perfil dos beneficiados (art. 3º, da sobredita Lei);
queé necessário acompanhar a execução do aludido Projeto noMunicípio de Francisco Santos-PI;
que não consta nos autos, neste momento, indícios mínimos da prática de ato de improbidade administrativa;
que o intuito principal da demanda encaminhada pelo CACOP é promover a fiscalização da execução do PROAJA. Contudo, a temática se
relaciona a matéria de educação, portanto, inserida fora das atribuições da 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI;
que apesar do narrado acima, este Órgão Ministerial entende cabível a instauração de procedimento administrativo para a colheita da
documentação sugerida pelo Centro de Apoio, objetivando dar celeridade ao trabalho ministerial, pois eventual suscitação de conflito de
atribuições neste momento poderia tornar a atuação do Parquet ineficiente;
que, conforme narrado, a situação em lume merece maior atenção ministerial, razão pela qual serão requisitados documentos relativos à
execução do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PROAJA), com a consequente remessa de cópia dos autos ao CACOP ao término
da instrução.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar a execução do Programa de Alfabetização de Jovens e
Adultos (PROAJA) no que diz respeito a supostos servidores públicos do Município de Município de Francisco Santos-PI inscritos no
programa, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI, publicando-a no
DOEMP, em atenção ao disposto no art. 9º da Res. CNMP n.º 174/2017;
Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração;
Encaminhe-se cópia desta portaria ao CACOP e ao CAODEC para conhecimento;
Requisite-se a Prefeitura Municipal de Francisco Santos-PI, via PGM ou Assessoria Jurídica, que apresente, no prazo de 10 (dez) dias,
documentos relacionados aos assentos funcionais dos servidores públicos MARIA JULIETE RODRIGUES, JOAO PAULO DA SILVA, ROZILMA
MARIA DA SILVA RODRIGUES e RITA ZENILDA DOS SANTOS, que indiquem sua formação educacional (diploma/certificado de conclusão de
ensino fundamental, médio, técnico ou superior), com o fito de averiguar a adequação do perfil dos matriculados.
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Ante a existência da Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI, bem como pela realização de distribuição automática do feito via sistema
SIMP, deixo de designar secretário(a) para atuação;
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n. 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 12 de abril de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça

3.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE BOM JESUS - PI23429
PORTARIA Nº 11/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
Objeto: Instaurar Procedimento Administrativo com a finalidade de fiscalizar e assegurar o bom funcionamento da Assistência Farmacêutica no
âmbito da Atenção Primária à Saúde no município de Bom Jesus, com a implantação e divulgação de fluxos de acesso, utilização de sistemas de
gestão e criação de relações municipais de medicamentos essenciais. Tais medidas visam a garantir o acesso dos usuários do SUS aos
medicamentos do componente básico, com base na legislação sanitária.
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 o Projeto "MPPI na Garantia do Direito à Assistência Farmacêutica", que integra o Plano Geral de Atuação do Ministério
Público do Piauí, conforme Termo de Abertura em anexo;
CONSIDERANDO que o projeto objetiva fomentar a gestão da Assistência Farmacêutica, para garantir o acesso dos usuários do SUS aos
medicamentos do componente básico, com base na legislação sanitária;
CONSIDERANDO que a atuação possibilitará a fiscalização articulada pelos Promotores de Justiça, para assegurar o bom funcionamento da
Assistência Farmacêutica no âmbito da Atenção Primária à Saúde, com a implantação e divulgação de fluxos de acesso, utilização de sistemas
de gestão e criação de relações municipais de medicamentos essenciais;
CONSIDERANDO que isso resultará no estreitamento das relações entre gestores e membros do Ministério Público, melhoria dos indicadores da
atenção básica, diminuição dos índices de judicialização, fomentará o uso racional e a ampliação do acesso aos medicamentos essenciais, assim
como os municípios executores serão premiados com troféu de reconhecimento do MPPI;
CONSIDERANDO que para execução do projeto será necessário auferir diagnóstico situacional sobre Assistência Farmacêutica no município de
Bom Jesus, de modo a fornecer parâmetros para a mensuração dos resultados do projeto e direcionamento da atuação ministerial;
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 06/2022 com a finalidade de fiscalizar e assegurar o bom funcionamento da
Assistência Farmacêutica no âmbito da Atenção Primária à Saúde no município de Bom Jesus, com a implantação e divulgação de
fluxos de acesso, utilização de sistemas de gestão e criação de relações municipais de medicamentos essenciais. Tais medidas visam
a garantir o acesso dos usuários do SUS aos medicamentos do componente básico, com base na legislação sanitária.
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 OFÍCIO ao Secretário Municipal de Saúde de Bom Jesus para tomar ciência do Projeto "MPPI na Garantia do Direito à
Assistência Farmacêutica" e preencha Formulário Diagnóstico da Assistência Farmacêutica (AF) pelos Gestores de Saúde dos
municípios de sua atribuição, no prazo de 10 (dez) dias.
Remeta-se cópia do Termo de Abertura do Projeto.
O acesso ao formulário requer a abertura do link abaixo, criado no aplicativo "FORMS":
>
Registramos que o conteúdo do formulário está organizado em cinco seções, de forma que ao final de cada deve-se clicar em "AVANÇAR", até
que ao final da última seção aparecerá a opção "ENVIAR", para finalizar o preenchimento.
As informações serão automaticamente direcionadas ao CAODS, que fará a compilação e encaminhará aos órgãosde execução, juntamente,
com o respectivo material de apoio do projeto.
5. NOMEIA-SE os servidores da Secretaria Unificada da sede da Promotoria de Justiça de Bom Jesus/PI, para secretariar este
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, 10 de maio de 2022.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 09/2022 INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 04/2022
Objeto: Investigar a falta de médico "diarista", de mão de obra especializada, de medicações e de materiais para regular funcionamento na
Unidade de Terapia Intensiva no Hospital Regional Manoel de Sousa Santos, localizado no município de Bom Jesus-PI.
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, através da
Promotoria de Justiça de Regional de Bom Jesus-PI, no uso das atribuições previstas nos Arts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II,
III e IV, da Constituição Federal; 1º, IV, da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública);
CONSIDERANDO que a vida e a saúde constituem direitos fundamentais do ser humano, sendo de relevância pública, conforme previsto no
artigo 197 da Constituição Federal;
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CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que a Lei N° 8.080/90, em seu artigo 2°, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício".
CONSIDERANDO que o inciso III, do artigo 5° da Lei N° 8.080/90: a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas;
CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos serviços de
relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como os direitos sociais à saúde e ao irrestrito acesso a
atendimentos e tratamentos condizentes com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 129, inciso II, da mesma Carta Constitucional, que atribui ao Ministério Público a função institucional de
"zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo
as medidas necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do Art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que foi noticiado a esta Promotoria de Justiça Regional informações sobre falta de médico diarista, de mão de obra
especializada, de medicações e de materiais de procedimento na Unidade de Terapia Intensiva no Hospital Regional Manoel de Sousa Santos,
localizado no município de Bom Jesus-PI.
RESOLVE:
INSTAURAR o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO a fim de proceder às investigações acerca da falta de médico diarista, de mão de obra
especializada, de medicações e de materiais de procedimento na Unidade de Terapia Intensiva no Hospital Regional Manoel de Sousa Santos,
localizado no município de Bom Jesus-PI.
DESIGNAR os servidores da Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Bom Jesus para secretariar o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ora
instaurado, determinando, desde já, a realização das seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, e registre-se em livro próprio desta Promotoria de Justiça,
conforme determina o art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se arquivo no formato word da presente Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no
Diário Oficial do Ministério Público, em cumprimento ao disposto no art. 2º § 4º, VI, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
A fixação da presente portaria no mural da sede da Promotoria de Justiça de Bom Jesus, em cumprimento ao disposto no Art. 2º § 4º, VI, da
Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Notifiquem-se a Dra. Norma Maria de Cássia Lima Sarmento Veloso Martins, médica na UTI de Bom Jesus, e a Sra. Maria da Guia da Silva
Pereira, Diretora-geral do Hospital Regional Manoel de Sousa Santos para tomarem ciência da reuniãojunto ao Centro de Apoio Operacional
de Defesa da Saúde (CAODS),para o dia 18/05/2022, com a finalidade de tratar sobre assuntos referentes à UTI de Bom Jesus.
Após, venham os autos conclusos para análise e prosseguimento.
Arquive-se cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça.
Registre-se, autue-se, publique-se e cumpra-se.
Bom Jesus-PI, 02 de maio de 2022.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça Titular da PJ Regional de Bom Jesus

3.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA - PI23430
Notícia de Fato nº 28/2022
DESPACHO DE INSTAURAÇÃO
Trata-se de informações prestadas pelo Sr. LUIS CARLOS OLIVEIRA LIMA, na sede desta Promotoria de Justiça, mediante Termo de
Declarações, que envolve direito fundamental à saúde.
O noticiante informa que foi diagnosticado com monoparesia em membro inferior esquerdo como sequela de poliomielite (CID: M544,
M511, B 91, G 831), razão pela qual faz uso contínuo do medicamento Pregabalina 75 mg.
O Sr. LUIS CARLOS recebe auxílio por incapacidade temporária, em decorrência da sua incapacidade para o trabalho, mas não tem
condições de arcar com a medicação, devido ao seu alto custo.
Assim, dirigiu-se à Secretaria Municipal de Saúde de Luzilândia/PI para solicitar o fármaco, ocasião em informaram que o aludido
medicamento não é fornecido.
O procedimento inicialmente seguirá o formato de NOTÍCIA DE FATO (artigos 1º ao 7º da Resolução 174/2017 do CNMP), tendo por objeto
acompanhar o fornecimento de medicamento ao Sr. LUIS CARLOS OLIVEIRA LIMA.
Cumpre relembrar que a saúde é um bem legalmente tutelado e essencial à dignidade da pessoa humana, portanto a busca por um tratamento
nos casos em que a saúde necessita acaba sendo o início da luta pela preservação da integridade física e moral.
O tratamento apropriado é essencial para a cura e restabelecimento da saúde, assim, observa-se que não basta o Estado proclamar o
reconhecimento de que a saúde é um bem legalmente protegido. Para além da simples declaração da norma jurídica, deve ser integralmente
respeitado e plenamente garantido ao cidadão sua eficácia, atendendo às necessidades sociais e individuais.
Face ao exposto, determino o seguinte:
a) a autuação de Notícia de Fato;
b) registro do protocolo no SIMP;
c) a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Luzilândia/PI para fins de prestar esclarecimentos sobre a presente demanda, bem
como para a adoção das providências cabíveis no sentido de favorecer o fornecimento do medicamento ao noticiante, conforme prescrição
médica, no prazo de 15 (quinze) dias.
Registre-se o presente despacho no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 10 de maio de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo Nº 11/2022 (SIMP Nº 000164-246/2022)
RECOMENDAÇÃO Nº 004/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Luzilândia/PI, com fundamento no art. 27, parágrafo
único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei
Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual), e ainda;
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CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos arts. 127, caput, e 129, incisos II e VI, da
Constituição da República;
CONSIDERANDO que, conforme o art. 129, II, da Constituição da República, é função institucional do Ministério Publico zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância publica aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO que a Constituição Estadual preceitua que na inexistência de veículo oficial de imprensa, as publicações municipais devem se
dar através de Diário Oficial (CE, art. 28, P. Único);
CONSIDERANDO que as publicações oficiais devem se revestir de fácil acesso à população e órgãos de controle, sem prejuízo da autenticidade,
disponibilidade e integridade das informações (Lei 12.527/2011, art. 6º, I e II);
CONSIDERANDO quea Instrução Normativa nº 03/2018, do TCE-PI, com fito de garantir a segurança das informações, cfr. exigido pela Lei
12.527/2011, estabelece uma série de critérios para que veículos de comunicação possam públicos ou privados possam realizar publicações
oficiais;
CONSIDERANDO a Decisão do TCE-PI, exarada em 14/12/2020, nos autos TC 016.315/2018, que determinou aos municípios que "1. se
abstenham de publicar, em órgão de imprensa oficial próprio, até que estes comprovem o efetivo cumprimento dos requisitos de segurança e
autenticidade exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, as publicações oficiais do Município; 2. Que se abstenham de contratar
associação ou empresa com personalidade jurídica de direito privado para a realização de serviços de publicação de atos oficiais sem que estas
comprovem o efetivo cumprimento dos requisitos de segurança e autenticidade exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí";
CONSIDERANDO que até maio de 2021, existia apenas uma empresa habilitada pelo TCE-PI a prestar serviços de publicação impressa e virtual
de atos públicos, pelo que as contratações da referida empresa se davam por inexibilidade de licitação, cfr. art. 25, da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO que após maio de 2021, existem, pelo menos, duas empresas habilitadas pelo TCE a prestar o serviço de publicação oficial,
cfr. TC 016.315/2018 e 000.414/2021, pelo que não se pode proceder à contratação direta de uma destas empresas, por inexigibilidade de
licitação, eis que é plenamente viável a competição entre empresas habilitadas para prestar este serviço, não sendo aplicável o art. 25, caput, da
Lei 8.666/93 ou art. 74, da Lei 14.133/2021;
CONSIDERANDO que também é inaplicável a dispensa de licitação para contratação de empresa destinada a publicação de atos oficiais, com
fulcro no art. 24, XVI, da Lei 8.666/93, uma vez que tal hipótese de dispensa só é cabível "nas contratações com as entidades abrangidas no
conceito do artigo 6º, inciso XI, desde que estas tenham sido criadas com o objetivo (inserido em sua lei instituidora) de prestar os serviços
indicados no inciso XVI à pessoa jurídica de direito público interno. Esse inciso só vai permitir a dispensa de licitação nos contratos entre, de
um lado, pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios, autarquias e fundações públicas) e, de
outro, entidades da Administração Pública, direta ou indireta (art. 6º, XI), que sejam do mesmo nível de governo, porque ninguém vai criar
um ente para prestar bens ou serviços a pessoas jurídicas de outra esfera de governo. (DI PEITRO, Maria Sylvia Zanella. DIREITO
ADMINISTRATIVO, - 33. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020 - pags. 814/815);
CONSIDERANDO que no exercício de 2021, o Poder Executivo, cfr. consulta ao SISTEMA SAGRES TCE, efetuou gastos em valores superiores
a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pelo que não é possível a dispensa de licitação, com esteio no art. 75, II, da Lei 14.133/2021;
CONSIDERANDO que,de regra, a contratação com o poder público deve ser precedida de licitação, conforme o disposto no art. 37, XXI, da
Constituição Federal:
RESOLVE-SE: RECOMENDAR, preventivamente, ao Prefeito Municipal de Madeiro/PI, Sr. Pedro Teixeira Júnior:
1 - abstenha-se de publicar, em órgão de imprensa oficial próprio, até que estes comprovem o efetivo cumprimento dos requisitos de segurança e
autenticidade exigidos pela IN 03 de 2018, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, cfr. Decisão exarada pelo TCE, no TC nº 016.315/2018;
2 - abstenha-se de contratar associação ou empresa com personalidade jurídica de direito privado para a realização de serviços de publicação de
atos oficiais sem que estas comprovem o efetivo cumprimento dos requisitos de segurança e autenticidade exigidos pelo Tribunal de Contas do
Estado do Piauí, cfr. Decisão exarada pelo TCE, no TC nº 016.315/2018;
3 - doravante, abstenha-se de contratar diretamente empresa privada para a prestação de serviço de publicação de atos oficiais, por
inexigibilidade de licitação, eis que existem pelo menos duas empresas habilitadas pelo TCE a prestar o serviço, cfrs. TC 000.414-2021 e TC
016.315-2018, pelo que inaplicáveis os arts. 25, caput, da Lei 8.666/93 e art. 74, caput, da Lei 14.133/2021;
4 - doravante, abstenha-se de contratar diretamente empresa privada para a prestação de serviço de publicação de atos oficiais, por dispensa de
licitação, sob o fundamento do art. 24, XVI, da Lei 8.666/93, uma vez que a aludida causa de dispensa se relaciona à contratação de ente
público criado com a finalidade específica de realizar tais atos;
5 - doravante, na hipótese do serviço ter estimativa de custo inferior a R$ 50.000, caso o Poder Público opte por dispensar a licitação com esteio
no art. 75, II, da Lei 14.133/21, que proceda às formalidades inerentes ao procedimento de dispensa, como pesquisa de preços e publicação
prévia de aviso do intento contratual (§ 3, art. 75), possibilitando a outros interessados fazer proposta mais vantajosa ao poder público.
6 - doravante, na hipótese do serviço ter estimativa de custo superior a R$ 50.000, que a contratação seja precedida do devido procedimento
licitatório (CF, art. 37, XXI).
A presente Recomendação tem caráter estritamente preventivo, a fim de subsidiar e promover o resguardo da publicidade dos atos e leis
municipais, bem assim, garantir o caráter concorrencial e a impessoalidade no processo de escolha de empresa privada para prestação
serviço público.
Fixo prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento, para que o destinatário se manifeste sobre o acatamento da presente recomendação,
devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Luzilândia documentação hábil a provar seu fiel cumprimento.
Publique-se esta Recomendação no DOEMP/MPI.
Encaminhe-se cópia eletrônica ao Centro de Operacional de Apoio de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público.
Publique-se, Registre-se e Notifique-se.
Luzilândia/PI, 10 de maio de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo Nº 11/2022 (SIMP Nº 000164-246/2022)
RECOMENDAÇÃO Nº 005/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Luzilândia/PI, com fundamento no art. 27, parágrafo
único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei
Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual), e ainda;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos arts. 127, caput, e 129, incisos II e VI, da
Constituição da República;
CONSIDERANDO que, conforme o art. 129, II, da Constituição da República, é função institucional do Ministério Publico zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância publica aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO que a Constituição Estadual preceitua que na inexistência de veículo oficial de imprensa, as publicações municipais devem se
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dar através de Diário Oficial (CE, art. 28, P. Único);
CONSIDERANDO que as publicações oficiais devem se revestir de fácil acesso à população e órgãos de controle, sem prejuízo da autenticidade,
disponibilidade e integridade das informações (Lei 12.527/2011, art. 6º, I e II);
CONSIDERANDO quea Instrução Normativa nº 03/2018, do TCE-PI, com fito de garantir a segurança das informações, cfr. exigido pela Lei
12.527/2011, estabelece uma série de critérios para que veículos de comunicação possam públicos ou privados possam realizar publicações
oficiais;
CONSIDERANDO a Decisão do TCE-PI, exarada em 14/12/2020, nos autos TC 016.315/2018, que determinou aos municípios que "1. se
abstenham de publicar, em órgão de imprensa oficial próprio, até que estes comprovem o efetivo cumprimento dos requisitos de segurança e
autenticidade exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, as publicações oficiais do Município; 2. Que se abstenham de contratar
associação ou empresa com personalidade jurídica de direito privado para a realização de serviços de publicação de atos oficiais sem que estas
comprovem o efetivo cumprimento dos requisitos de segurança e autenticidade exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí";
CONSIDERANDO que até maio de 2021, existia apenas uma empresa habilitada pelo TCE-PI a prestar serviços de publicação impressa e virtual
de atos públicos, pelo que as contratações da referida empresa se davam por inexibilidade de licitação, cfr. art. 25, da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO que após maio de 2021, existem, pelo menos, duas empresas habilitadas pelo TCE a prestar o serviço de publicação oficial,
cfr. TC 016.315/2018 e 000.414/2021, pelo que não se pode proceder à contratação direta de uma destas empresas, por inexigibilidade de
licitação, eis que é plenamente viável a competição entre empresas habilitadas para prestar este serviço, não sendo aplicável o art. 25, caput, da
Lei 8.666/93 ou art. 74, da Lei 14.133/2021;
CONSIDERANDO que também é inaplicável a dispensa de licitação para contratação de empresa destinada a publicação de atos oficiais, com
fulcro no art. 24, XVI, da Lei 8.666/93, uma vez que tal hipótese de dispensa só é cabível "nas contratações com as entidades abrangidas no
conceito do artigo 6º, inciso XI, desde que estas tenham sido criadas com o objetivo (inserido em sua lei instituidora) de prestar os serviços
indicados no inciso XVI à pessoa jurídica de direito público interno. Esse inciso só vai permitir a dispensa de licitação nos contratos entre, de
um lado, pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios, autarquias e fundações públicas) e, de
outro, entidades da Administração Pública, direta ou indireta (art. 6º, XI), que sejam do mesmo nível de governo, porque ninguém vai criar
um ente para prestar bens ou serviços a pessoas jurídicas de outra esfera de governo. (DI PEITRO, Maria Sylvia Zanella. DIREITO
ADMINISTRATIVO, - 33. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020 - pags. 814/815);
CONSIDERANDO que no exercício de 2021, o Poder Legislativo, cfr. consulta ao SISTEMA SAGRES TCE, efetuou gastos em valores inferiores
a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pelo que é possível a dispensa de licitação, com esteio no art. 75, II, da Lei 14.133/2021;
CONSIDERANDO que,de regra, a contratação com o poder público deve ser precedida de licitação, conforme o disposto no art. 37, XXI, da
Constituição Federal:
RESOLVE-SE: RECOMENDAR, preventivamente, ao Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Madeiro/PI, Sr. Valdemir Silva
Nunes:
1 - abstenha-se de publicar, em órgão de imprensa oficial próprio, até que estes comprovem o efetivo cumprimento dos requisitos de segurança e
autenticidade exigidos pela IN 03 de 2018, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, cfr. Decisão exarada pelo TCE, no TC nº 016.315/2018;
2 - abstenha-se de contratar associação ou empresa com personalidade jurídica de direito privado para a realização de serviços de publicação de
atos oficiais sem que estas comprovem o efetivo cumprimento dos requisitos de segurança e autenticidade exigidos pelo Tribunal de Contas do
Estado do Piauí, cfr. Decisão exarada pelo TCE, no TC nº 016.315/2018;
3 - doravante, abstenha-se de contratar diretamente empresa privada para a prestação de serviço de publicação de atos oficiais, por
inexigibilidade de licitação, eis que existem pelo menos duas empresas habilitadas pelo TCE a prestar o serviço, cfrs. TC 000.414-2021 e TC
016.315-2018, pelo que inaplicáveis os arts. 25, caput, da Lei 8.666/93 e art. 74, caput, da Lei 14.133/2021;
4 - doravante, abstenha-se de contratar diretamente empresa privada para a prestação de serviço de publicação de atos oficiais, por dispensa de
licitação, sob o fundamento do art. 24, XVI, da Lei 8.666/93, uma vez que a aludida causa de dispensa se relaciona à contratação de ente
público criado com a finalidade específica de realizar tais atos;
5 - doravante, na hipótese do serviço ter estimativa de custo inferior a R$ 50.000, caso o Poder Público opte por dispensar a licitação com esteio
no art. 75, II, da Lei 14.133/21, que proceda às formalidades inerentes ao procedimento de dispensa, como pesquisa de preços e publicação
prévia de aviso do intento contratual (§ 3, art. 75), possibilitando a outros interessados fazer proposta mais vantajosa ao poder público.
6 - doravante, na hipótese do serviço ter estimativa de custo superior a R$ 50.000, que a contratação seja precedida do devido procedimento
licitatório (CF, art. 37, XXI).
A presente Recomendação tem caráter estritamente preventivo, a fim de subsidiar e promover o resguardo da publicidade dos atos e leis
municipais, bem assim, garantir o caráter concorrencial e a impessoalidade no processo de escolha de empresa privada para prestação
serviço público.
Fixo prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento, para que o destinatário se manifeste sobre o acatamento da presente recomendação,
devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Luzilândia documentação hábil a provar seu fiel cumprimento.
Publique-se esta Recomendação no DOEMP/MPI.
Encaminhe-se cópia eletrônica ao Centro de Operacional de Apoio de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público.
Publique-se, Registre-se e Notifique-se.
Luzilândia/PI, 10 de maio de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo Nº 10/2022 (SIMP Nº 000165-246/2022)
RECOMENDAÇÃO Nº 006/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Luzilândia/PI, com fundamento no art. 27, parágrafo
único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei
Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual), e ainda;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos arts. 127, caput, e 129, incisos II e VI, da
Constituição da República;
CONSIDERANDO que, conforme o art. 129, II, da Constituição da República, é função institucional do Ministério Publico zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância publica aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO que a Constituição Estadual preceitua que na inexistência de veículo oficial de imprensa, as publicações municipais devem se
dar através de Diário Oficial (CE, art. 28, P. Único);
CONSIDERANDO que as publicações oficiais devem se revestir de fácil acesso à população e órgãos de controle, sem prejuízo da autenticidade,
disponibilidade e integridade das informações (Lei 12.527/2011, art. 6º, I e II);
CONSIDERANDO quea Instrução Normativa nº 03/2018, do TCE-PI, com fito de garantir a segurança das informações, cfr. exigido pela Lei
12.527/2011, estabelece uma série de critérios para que veículos de comunicação possam públicos ou privados possam realizar publicações
oficiais;
CONSIDERANDO a Decisão do TCE-PI, exarada em 14/12/2020, nos autos TC 016.315/2018, que determinou aos municípios que "1. se
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abstenham de publicar, em órgão de imprensa oficial próprio, até que estes comprovem o efetivo cumprimento dos requisitos de segurança e
autenticidade exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, as publicações oficiais do Município; 2. Que se abstenham de contratar
associação ou empresa com personalidade jurídica de direito privado para a realização de serviços de publicação de atos oficiais sem que estas
comprovem o efetivo cumprimento dos requisitos de segurança e autenticidade exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí";
CONSIDERANDO que até maio de 2021, existia apenas uma empresa habilitada pelo TCE-PI a prestar serviços de publicação impressa e virtual
de atos públicos, pelo que as contratações da referida empresa se davam por inexibilidade de licitação, cfr. art. 25, da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO que após maio de 2021, existem, pelo menos, duas empresas habilitadas pelo TCE a prestar o serviço de publicação oficial,
cfr. TC 016.315/2018 e 000.414/2021, pelo que não se pode proceder à contratação direta de uma destas empresas, por inexigibilidade de
licitação, eis que é plenamente viável a competição entre empresas habilitadas para prestar este serviço, não sendo aplicável o art. 25, caput, da
Lei 8.666/93 ou art. 74, da Lei 14.133/2021;
CONSIDERANDO que também é inaplicável a dispensa de licitação para contratação de empresa destinada a publicação de atos oficiais, com
fulcro no art. 24, XVI, da Lei 8.666/93, uma vez que tal hipótese de dispensa só é cabível "nas contratações com as entidades abrangidas no
conceito do artigo 6º, inciso XI, desde que estas tenham sido criadas com o objetivo (inserido em sua lei instituidora) de prestar os serviços
indicados no inciso XVI à pessoa jurídica de direito público interno. Esse inciso só vai permitir a dispensa de licitação nos contratos entre, de
um lado, pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios, autarquias e fundações públicas) e, de
outro, entidades da Administração Pública, direta ou indireta (art. 6º, XI), que sejam do mesmo nível de governo, porque ninguém vai criar
um ente para prestar bens ou serviços a pessoas jurídicas de outra esfera de governo. (DI PEITRO, Maria Sylvia Zanella. DIREITO
ADMINISTRATIVO, - 33. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020 - pags. 814/815);
CONSIDERANDO que no exercício de 2021, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, cfr. consulta ao SISTEMA SAGRES TCE, efetuaram
gastos em valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cada, pelo que é possível a dispensa de licitação, com esteio no art. 75, II, da
Lei 14.133/2021;
CONSIDERANDO que,de regra, a contratação com o poder público deve ser precedida de licitação, conforme o disposto no art. 37, XXI, da
Constituição Federal:
RESOLVE-SE: RECOMENDAR, preventivamente, à Prefeita Municipal de Joca Marques/PI, Sra. Fabianna Spíndola Marques, e à
Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Joca Marques/PI, Sra. Janaína Cunha Balbino:
1 - abstenham-se de publicar, em órgão de imprensa oficial próprio, até que estes comprovem o efetivo cumprimento dos requisitos de segurança
e autenticidade exigidos pela IN 03 de 2018, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, cfr. Decisão exarada pelo TCE, no TC nº 016.315/2018;
2 - abstenham-se de contratar associação ou empresa com personalidade jurídica de direito privado para a realização de serviços de publicação
de atos oficiais sem que estas comprovem o efetivo cumprimento dos requisitos de segurança e autenticidade exigidos pelo Tribunal de Contas
do Estado do Piauí, cfr. Decisão exarada pelo TCE, no TC nº 016.315/2018;
3 - doravante, abstenham-se de contratar diretamente empresa privada para a prestação de serviço de publicação de atos oficiais, por
inexigibilidade de licitação, eis que existem pelo menos duas empresas habilitadas pelo TCE a prestar o serviço, cfrs. TC 000.414-2021 e TC
016.315-2018, pelo que inaplicáveis os arts. 25, caput, da Lei 8.666/93 e art. 74, caput, da Lei 14.133/2021;
4 - doravante, abstenham-se de contratar diretamente empresa privada para a prestação de serviço de publicação de atos oficiais, por dispensa
de licitação, sob o fundamento do art. 24, XVI, da Lei 8.666/93, uma vez que a aludida causa de dispensa se relaciona à contratação de ente
público criado com a finalidade específica de realizar tais atos;
5 - doravante, na hipótese do serviço ter estimativa de custo inferior a R$ 50.000, caso o Poder Público opte por dispensar a licitação com esteio
no art. 75, II, da Lei 14.133/21, que procedam às formalidades inerentes ao procedimento de dispensa, como pesquisa de preços e publicação
prévia de aviso do intento contratual (§ 3, art. 75), possibilitando a outros interessados fazer proposta mais vantajosa ao poder público.
6 - doravante, na hipótese do serviço ter estimativa de custo superior a R$ 50.000, que a contratação seja precedida do devido procedimento
licitatório (CF, art. 37, XXI).
A presente Recomendação tem caráter estritamente preventivo, a fim de subsidiar e promover o resguardo da publicidade dos atos e leis
municipais, bem assim, garantir o caráter concorrencial e a impessoalidade no processo de escolha de empresa privada para prestação
serviço público.
Fixo prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento, para que o destinatário se manifeste sobre o acatamento da presente recomendação,
devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Luzilândia documentação hábil a provar seu fiel cumprimento.
Publique-se esta Recomendação no DOEMP/MPI.
Encaminhe-se cópia eletrônica ao Centro de Operacional de Apoio de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público.
Publique-se, Registre-se e Notifique-se.
Luzilândia/PI, 11 de maio de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

3.13. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA - PI23431
Procedimento administrativo nº 85/2021
SIMP: 001164-161/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial autuado de ofício como procedimento administrativo nº 85/2021, por meio da portaria nº 139/2021 (ID nº
34380882), o qual tem como assunto acompanhar e fiscalizar o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - Caps de Esperantina/PI
durante o recesso de fim de ano.
Em sede de diligências iniciais, com vistas à adequada instrução do feito, expediu-se a recomendação ministerial nº 43/2021, destinada ao
Secretário de Saúde do município de Esperantina/PI, recomendando, em síntese, medidas imediatas no sentido de garantir o funcionamento
adequado do Centro De Atenção Psicossocial - Caps, no que respeita a regular e adequada oferta de serviços de saúde à população, garantido a
continuidade do atendimento aos cidadãos no final de ano (ID nº 34381389).
Em resposta, a municipalidade encaminhou relatório de acompanhamento, no qual relata que houve escala de revezamento dos
profissionais da saúde para que não houvesse a interrupção do tratamento e acompanhamento dos pacientes assistidos pelo Caps (ID
nº 53397061).
É o breve relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que o município acatou de maneira integral e adotou todas as providências necessárias frente a recomendação
ministerial, tendo em vista que realizou escala de revezamento da equipe técnica e demais trabalhadores do Caps para a efetiva continuidade do
funcionamento do serviço no recesso de fim de ano.
Destaca-se, ainda, que o arquivamento do presente procedimento não impede a atuação desta Promotoria de Justiça no atendimento de
possíveis reclamações ou denúncias sobre ocorrência de irregularidades quanto ao objeto desse procedimento.
Ante o exposto, entendo não mais existir justificativa para a continuidade ao presente procedimento administrativo, em razão da resolutividade do
seu objeto pelo acatamento da recomendação expedida.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP).
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Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (Caods), com cópia desta
decisão.
Em razão do disposto no art. 13, § 2º da Resolução 174/2017 do CNMP, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
Determino, ainda, a remessa de cópia dessa decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
À Assessoria para o encaminhamento do presente aos seus destinatários, via ofício de ordem, e para o cumprimento das diligências
determinadas.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Procedimento administrativo nº 08/2022
SIMP: 000094-161/2022
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 12/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, no uso de suas atribuições legais que
lhe conferem os artigos 127 e 129 da Constituição Federal; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar
nº 12/93 e Resolução 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
CONSIDERANDO que a 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina instaurou o procedimento administrativo nº 08/2022, com o objetivo de
Acompanhar o cumprimento da Instrução Normativa nº 03/2018 do TCE, bem assim os procedimentos de contratação de empresas para realizar
a publicação de atos oficiais referentes a Câmara Municipal de Esperantina/PI;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127, caput, e 129 da CF; art. 1º, caput, da Lei nº 8.625/93), bem como o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública quantos aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (artigo
37 da CF);
CONSIDERANDO que a Constituição do Estado do Piauí preceitua que na inexistência de veículo oficial de imprensa, as publicações municipais
devem se dar através de Diário Oficial (CE, art. 28, parágrafo único);
CONSIDERANDO que as publicações oficiais devem se revestir de fácil acesso à população e órgãos de controle, sem prejuízo da autenticidade,
disponibilidade e integridade das informações (Lei 12.527/2011, art. 6º, I e II);
CONSIDERANDO que a Instrução Normativa nº 03/2018 do TCE/PI, com o fito de garantir a segurança das informações exigidos pela Lei
12.527/2011, estabelece uma série de critérios para que veículos de comunicação, públicos ou privados, possam realizar publicações oficiais;
CONSIDERANDO a Decisão do TCE-PI, exarada em 14/12/2020, nos autos TC 016.315/2018, que determinou aos municípios que "1. se
abstenham de publicar, em órgão de imprensa oficial próprio, até que estes comprovem o efetivo cumprimento dos requisitos de segurança e
autenticidade exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, as publicações oficiais do Município; 2. Que se abstenham de contratar
associação ou empresa com personalidade jurídica de direito privado para a realização de serviços de publicação de atos oficiais sem que estas
comprovem o efetivo cumprimento dos requisitos de segurança e autenticidade exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí";
CONSIDERANDO que até maio de 2021, existia apenas uma empresa habilitada pelo TCE/PI a prestar serviços de publicação impressa e virtual
de atos públicos, pelo que as contratações da referida empresa se davam por inexibilidade de licitação;
CONSIDERANDO que após maio de 2021, existem pelo menos duas empresas habilitadas pelo TCE/PI, a fim de prestar o serviço de publicação
oficial (TC 016.315/2018 e 000.414/2021) pelo que não se pode proceder à contratação direta de uma destas empresas, por inexigibilidade de
licitação, eis que é plenamente viável a competição entre empresas habilitadas para prestar este serviço, não sendo aplicável o art. 25, caput, da
Lei 8.666/93 ou art. 74, da Lei 14.133/2021;
CONSIDERANDO que no exercício de 2021, o Poder Legislativo de Esperantina efetuou gastos em valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais);
CONSIDERANDO que na hipótese do serviço ter estimativa de custo inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), caso o Poder Público opte por
dispensar a licitação com esteio no art. 75, II, da Lei 14.133/21, que proceda às formalidades inerentes ao procedimento de dispensa, como
pesquisa de preços e publicação prévia de aviso do intento contratual (§ 3º, art. 75), possibilitando a outros interessados fazer proposta mais
vantajosa ao poder público;
CONSIDERANDO que,de regra, a contratação com o poder público deve ser precedida de licitação, conforme o disposto no art. 37, XXI, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO,por fim,que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de
relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção
das providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93).
RESOLVE sem prejuízo de outras medidas cabíveis, RECOMENDAR ao Presidente da Câmara Municipal de Esperantina/PI, Senhor Alfredo
de Castro Filho que:
1) abstenha-se de publicar, em órgão de imprensa oficial próprio, até que estes comprovem o efetivo cumprimento dos requisitos de segurança e
autenticidade exigidos pela IN 03 de 2018, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (Decisão exarada pelo TCE, no TC nº 016.315/2018);
2) abstenha-se de contratar associação ou empresa com personalidade jurídica de direito privado para a realização de serviços de publicação de
atos oficiais sem que estas comprovem o efetivo cumprimento dos requisitos de segurança e autenticidade exigidos pelo Tribunal de Contas do
Estado do Piauí, cfr. Decisão exarada pelo TCE, no TC nº 016.315/2018;
3 - doravante, abstenha-se de contratar diretamente empresa privada para a prestação de serviço de publicação de atos oficiais, por
inexigibilidade de licitação, eis que existem pelo menos duas empresas habilitadas pelo TCE a prestar o serviço, cfrs. TC 000.414-2021 e TC
016.315-2018, pelo que inaplicáveis os arts. 25, caput, da Lei 8.666/93 e art. 74, caput, da Lei 14.133/2021;
4 - doravante, abstenha-se de contratar diretamente empresa privada para a prestação de serviço de publicação de atos oficiais, por dispensa de
licitação, sob o fundamento do art. 24, XVI, da Lei 8.666/93, uma vez que a aludida causa de dispensa se relaciona à contratação de ente
público criado com a finalidade específica de realizar tais atos;
5 - doravante, na hipótese do serviço ter estimativa de custo inferior a R$ 50.000,00, caso o opte por dispensar a licitação com esteio no art. 75,
II, da Lei 14.133/21, que proceda às formalidades inerentes ao procedimento de dispensa, como pesquisa de preços e publicação prévia de aviso
do intento contratual (§ 3, art. 75), possibilitando a outros interessados fazer proposta mais vantajosa ao poder público;
6- doravante, na hipótese do serviço ter estimativa de custo superior a R$ 50.000,00, que a contratação seja precedida do devido procedimento
licitatório (CF, art. 37, XXI).
A presente recomendação tem caráter estritamente preventivo, a fim de subsidiar e promover o resguardo da publicidade dos atos e leis
municipais, bem assim, garantir o caráter concorrencial e a impessoalidade no processo de escolha de empresa privada para prestação
serviço público.
O Ministério Público Estadual deverá ser comunicado, exclusivamente através do e-mail segunda.pj.esperantina@mppi.mp.br, no prazo de 10
(dez)dias, a partir do recebimento da presente, sobre o acatamento dos termos desta recomendação ou encaminhada a fundamentação jurídica
que justifique o não acatamento, conforme artigo 10 da Resolução nº 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Fica advertido o destinatário que a ausência de resposta implicará na adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
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Promotor de Justiça

3.14. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23432
ATA DE AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL
1. Dados gerais
IDENTIFICAÇÃO DA
AUDIÊNCIA

Inquérito Civil Público Nº 71/2019 (SIMP 000094-027/2019): apurar a suspensão das cirurgias de transplantes de
órgãos no âmbito do Hospital Getúlio Vargas.

DATA/HORÁRIO

08/04/2022, às 10:00

LOCAL

Sala de reunião do HEMOPI

2. Participantes
NOME

ÓRGÃO

Eny Marcos Vieira Pontes

Promotor de Justiça da 12ª PJ

Osvaldo Mendes de Oliveira Filho

Diretor-Geral do Hospital Getúlio Vargas

Joici Rodrigues Teixeira

Assessoria Jurídica HGV

Celina Tereza de Miranda

HGV/ Transplante Renal

Ana Célia de Sousa Aguiar dos Santos

Assessora de Planejamento do HGV

Maria de Lourdes de Freitas Veras

Coordenadora da Central de Transplantes do Estado do Piauí

Luiz Ivando Pires Ferreira Filho

Gerente Técnico HEMOPI

Jurandir Martins Filho

Diretor-Geral HEMOPI

James Brito Martins dos Santos

Assessor HEMOPI

Fátima Garcez

Fundação Hospitalar de Teresina

Karina Nava de Almeida

Hematologista HEMOPI

Alderico Gomes Tavares

SESAPI/ SUGMAC

3. Debates
O Promotor de Justiça Eny Marcos Pontes iniciou os trabalhos informando que tramita na 12ª Promotoria de Justiça o ICP nº 71/2019 (SIMP
000094-027/2019), que tem como objeto a suspensão das cirurgias de transplantes de órgãos no âmbito do Hospital Getúlio Vargas; que há
necessidade de uma posição do HEMOPI a respeito do levantamento da quantidade de pacientes que necessitam do plasmaférese.
O diretor-geral do HEMOPI, Dr. Jurandir Martins, disse que pelo fato do serviço não está disponível, não tem como se saber o quantitativo que
necessitam, inclusive por uma possível demanda reprimida e alguns terem ido para o TFD.
Dra. Karina, hematologista do HEMOPI, confirmou o que foi dito anteriormente, que havia uma demanda reprimida para o procedimento e que
os pacientes buscam o auxílio do TFD para sua realização; que por conta da demanda reprimida é de fundamental importância a máquina de
plasmaférese portátil, pois alguns pacientes não poderão se deslocar até o HEMOPI e a equipe deverá ir até o paciente; que apesar de ser um
procedimento complexo, que necessita de uma atenção redobrada por parte do médico, é perfeitamente viável sua execução, inclusive pois já
foi realizado anteriormente.
Dr. Jurandir disse que conforme já havia dito em audiência anterior existia um problema grande em relação ao financiamento do serviço; que
os procedimentos que foram realizados em outubro de 2021 só foram pagos em abril de 2022; que era um valor pequeno, mas que havia
esbarrado na burocracia do estado; que agora, através da SUGMAC em conjunto com a SESAPI, foi comprometido um custeio mensal ao
HEMOPI para o financiamento tanto da escala do profissional médico hematologista e de um enfermeiro ou técnico de enfermagem que vier a
precisar; que já foram iniciadas as tratativas sobre remuneração com os profissionais que seria pago o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia
trabalhado, que seria realizado a escala de profissionais, mas que o profissional só receberia o valor caso tivesse efetuado alguma
plasmaférese.
Dra. Karina disse que não concordava com a disposição que havia sido discutida, pois como a escala não é de recebimento mensal e sim por
produção poderia acontecer dos médicos estarem em outros compromissos e não atender o plantão. Em seguida, ressaltou que a equipe não
está preparada para pacientes pediátricos, pois só há uma hematologista pediatra no HEMOPI e que ela não está na escala prevista para a
plasmaférese.
Dr. Eny Marcos questionou se a escala para plasmaférese estaria incluída na carga horária dos hematologistas ou se seria uma escala extra.
Dr. Jurandir esclareceu que todos os hematologistas do HEMOPI já possuem a carga horária fechada como hematologista do Estado no
atendimento do ambulatório, então a escala para a plasmaférese será uma escala extra; que o procedimento para pagamento dos dias
trabalhados na escala será de responsabilidade da Gerência Técnica que enviará para a Diretoria Geral do HEMOPI os dias trabalhados que
encaminhará para a SESAPI para efetuar o pagamento; que o HEMOPI se compromete junto com a SESAPI realizar a manutenção do
equipamento portátil que foi adquirido em regime de comodato, bem como dos Kit's necessários para o procedimento.
O Dr. Alderico Gomes Tavares, Superintendente de Gestão da Rede de Média e Alta Complexidade - SUGMAC, ressaltou que já se discute a
retomada desse serviço há muito tempo; que já houve debate anterior com o Dr. Jurandir; que o Estado já está devendo a muito tempo esta
implementação a sociedade, ao HEMOPI e aos hematologistas que tem o total interesse de realizar o procedimento; que já veio com todo o
aval para homologar o acordo, que inclusive achava que o Dr. Jurandir já ia apresentar a escala para o próximo mês; que está fazendo a
atestação do estado quanto a questão do financiamento para os hematologistas iniciarem a escala prontamente do serviço,
independentemente de qualquer coisa; que com o aumento da demanda da plasmaférese irá se contratar novos profissionais com perfis
diferentes como um hematologista pediatra.
Dr. Eny Marcos disse que é muito clara a boa vontade do Dr. Alderico de resolver o problema sobre a implementação, porém sabe que foge de
sua alçada a questão dos pagamentos e perguntou se seria possível o pagamento no contracheque dos médicos.
Dr. Alderico ressaltou que está com o aval do Secretário de Saúde e Secretário de Fazenda para resolver o financiamento do serviço.
Dr. Jurandir disse que não seria possível o pagamento no contracheque, pois ultrapassa o teto, pois cada profissional contratado no estado já
tem o ambulatório que atende o que completa a carga horária e que SEADPREV indica um máximo de 10 plantões extras de R$ 500,00, sendo
o pagamento realizado por pagamento de PJ; que todos os atores deste processo estão presentes; que o Dr. Alderico está na reunião
representando a Secretária de Saúde, bem como a Secretaria de Fazenda no sentido de se comprometer com o pagamento da escala diária
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aos profissionais.
Dr. Eny Marcos questionou se o agendamento do procedimento seria via regulação. Dr. Jurandir informou que será sim via regulação estadual,
já que a demanda não é espontânea.
Dr. Eny Marcos perguntou quando a escala dos profissionais estará pronta, bem como quando iniciará o serviço.
Dr. Luiz Ivando Pires Ferreira Filho, Gerente Técnico HEMOPI, informou que o serviço já havia sido distribuído antes, tendo a estrutura física
toda montada, 02 equipamentos portáteis disponíveis, insumos e os profissionais, então era necessário apenas um alinhamento sobre o
financiamento; que como não pode cruzar o fluxo de doador de sangue com paciente, existe o espaço ambulatorial que ficará disponível para a
plasmaférese; que já existe a escala dividida de segunda a quinta; que sexta, sábado e domingo é por revezamento; que o serviço já está
pronto; que poderá iniciar no dia dois de maio.
Dr. Eny Marcos questionou se o serviço não poderia ser custeado diretamente pelo Ministério da Saúde.
Dra. Celina esclareceu que o preço da tabela SUS é de R$ 180,00 por procedimento, é um valor que não cobre os custos, Kit's ou
profissionais.
Dr. Luiz Ivando esclareceu que o paciente internado, geralmente, necessitará de albumina e que o HEMOPI não compra esse item e deverá
ser fornecido pelo hospital.
Dra Celina informou que o HGV possui albumina e que esses detalhes são ajustáveis a partir da implementação do serviço
Encaminhamentos
4.1

CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PIAUÍ

4.1.
1

Encaminhar mensalmente para a 12ª Promotoria de Justiça as escalas médicas, a quantidade de procedimentos realizados e os
pagamentos

E para constar, de ordem do Promotor de Justiça da 12ª PJ, eu, Gabriel Amável Alves de Carvalho, encerrei a presente ata.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ

3.15. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA - PI23433
PORTARIAN° 26/2022
O Dr. CRISTIANO FARIAS PEIXOTO, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça no município de Parnaíba/PI, arrimado
no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que, nos termos da RESOLUÇÃO CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018, artigo 40, II, a, a 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI tem atribuição
para atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de meio ambiente;
que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (CF/88, art. 225);
que a lei municipal n° 2.811/13 dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações, fixando níveis e horários, no município de Parnaíba-PI.
queconforme previsto nessa lei, é proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de forma que ultrapasse os níveis fixados e cause
perturbação ao sossego ou ao bem-estar públicos;
que as casas de show e demais estabelecimentos nos quais seja executada música ao vivo ou mecânica devem dispor de proteção, de
instalação ou de meios adequados ao isolamento acústico que não permitam a propagação de ruídos acima do permitido para o exterior;
que cabe à secretaria municipal de meio ambiente proceder à fiscalização e realizar os atos necessários ao cumprimento das normas legais;
que foi instaurado autuado o presente Atendimento ao Público como Notícia de Fato, objetivando, apurar denúncia de poluição sonora na Praça
Madu Ladino (Quadrilhódromo), visto que a reclamante relata que a mencionada praça vem sendo frequentada por usuários de drogas e por
jovens que ficam utilizando som com alto volume e em horários inconvenientes.
que a informação encaminhada para o e-mail da Promotoria de Justiça, dando conta que: "Os moradores da praça mandu ladino nao sabemos
mais o que fazer, tem um bar que ja foram feitas varias denuncias, o nome do bar e mandu rock, fica localizado na praça do quadrilhodromo.
Alem de perturbar todos dias de quinta a domingo, ontem contrataram o trenzinho aquele que e usado para transportar e alegrar crianças, com os
clientes dentro do mesmo gritando e com som bastante alto rodeando pela praca. Portanto nao aguentamos mais, queremos uma solucao"
Considerando a necessidade das investigações prosseguirem a fim de apurar as informações apresentadas pelo requerente, ante o termino do
prazo da presente Notícia de Fato.
RESOLVE:
Converte a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de dar continuidade a investigação, pelo que, determina-se, desde
logo, o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI;
que a Secretaria Unificada proceda-se a expedição de ofício de reiteração a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tendo em vista a ausência
dos expedientes anteriores;
que seja expedido novo ofício a Polícia Militar, solicitando nova fiscalização no estabelecimento Mandu Rock, situado na praça Mandu Ladino,
tendo em vista o relato de moradores de que o problema de barulho tem persistido.
que seja oficiado o proprietário do estabelecimento a fim de que este informe como pretende resolver o problema da suposta poluição sonora.
Informe-se o requerente acerca das medidas tomadas pela Promotoria de Justiça.
nomeia-se, para fins de secretariamento do presente IC, Ronaldy Brasil Rebouças Sobrinho, servidor do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, de ordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Parnaíba/PI, 10 de maio de 2022
__________________________________________
DR. CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.16. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO - PI23434
NOTÍCIA DE FATO Nº 18/2022/PJR-MPPI (SEI nº 19.21.0378.0010843/2022-30)
Noticiante: Ministério Público Federal
Noticiado: Município de Regeneração-PI
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos,
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Trata-se de Ofício nº 349/2022/PRM/SJUR encaminhado pelo Ministério Público Federal referente ao SEI nº 19.21.0378.0010843/2022-30, dando
conta de representação formulada por professor do Município de Regeneração/PI, alegando, em suma, irregularidades ocorridas no ano
de 2017 na lotação dos docentes pela Prefeitura, que estaria adotando "critérios obscuros, desvinculados do interesse maior, que é
uma educação de qualidade, visando sempre o melhor para os discentes".
Diante de tal situação, o Ministério Público Federal instaurou Procedimento Investigatório (ICP - 1.27.000.000307/2018-49) visando acompanhar
o caso e investigar os fatos. Ocorre que, após intervenções realizadas, manifestou-se pela ausência de atribuição, haja vista não vislumbrar a
ocorrência de fato que atraia a competência federal, determinando a remessa dos presentes autos ao Ministério Público Estadual do Piauí para
adoção das providências cabíveis.
Eis o que merecia relatar.
Conforme consta nos autos em Despacho de fls. 163/279, a irregularidade inicialmente noticiada "(a ofensa à impessoalidade na lotação de
professores no ano de 2017) não restou confirmada (ao menos não para o fim de exigir medidas judiciais a cargo do Ministério Público Federal),
tendo em vista as explicações do gestor municipal no presente feito e, também, a manifestação do próprio noticiante alegando que a
questão foi sanada a partir de 2018".
Todavia, o Noticiante trouxe aos autos fatos novos (conexão) relatando suposta admissão precária de docentes pelo Município de
Regeneração/PI nos anos de 2018 e 2019, utilizando para tanto verbas do FUNDEB, o que ensejou a adoção de novas providências por parte do
MPF.
Em última diligência realizada pelo MPF, fora requisitado à Prefeitura de Regeneração/PI "informações acerca do quantitativo de professores
existente no Município no ano de 2020, encaminhando lista nominal contendo a devida distinção quanto ao regime jurídico do vínculo de cada
professor (efetivo ou temporário) e a forma de ingresso, se efetivo (prévio concurso público, com dados do respectivo edital), temporário (prévio
teste seletivo, com dados do respectivo ato) ou prestador de serviço".
Em resposta, a atual gestão do Município de Regeneração/PI encaminhou relação de servidores referente a SEC. de Saúde e Educação - vide
fls. 187/279.
É importante registrar que, com relação a admissão precária de docentes pelo Município de Regeneração/PI nos anos de 2018 e 2019, este
Órgão Ministerial nos autos do PPICP nº 01/2018/PJR-MPPI celebrou com o Município de Regeneração/PI no ano de 2019 Termo de
Ajustamento de Conduta-TAC para realização de Concurso Público objetivando o preenchimento das vagas previstas no seu quadro
administrativo na área da educação, a saber: Professor nas áreas de Educação Infantil (11); Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano (13); Ensino
Fundamental - 6º ao 9º ano - Geografia (1), Educação Física (3), Ciências Biológicas/ Química/ Física (1) e Inglês (2); Auxiliar de Serviços
Gerais (8); e Vigia (8).
Assim, com a realização do Concurso Público (Edital nº 01/2019) e a nomeação dos aprovados para as vagas acima indicadas, restou sanada tal
irregularidade.
Registre-se, ainda, que atualmente tramita nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 08/2022/PJR-MPPI (Simp nº 000151-170/2022),
instaurada a partir de reclamação formulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Piauí-PI visando apurar a legalidade do
Teste Seletivo nº 01/2022 realizado pelo Município de Regeneração/PI, através da atual gestão (quadriênio 2021 a 2024), para preenchimento de
vagas e cadastro de reserva para provimento provisório do cargo de professor temporário para o período letivo do ano de 2022.
Portanto, segundo se depreende dos autos, observa-se que após a realização de diligências e documentação acostada aos autos pelo MPF e
informações existentes nesta Promotoria de Justiça referente ao objeto em investigação (PPICP nº 01/2018/PJR-MPPI), dando conta de fatos
ocorridos nos anos de 2017, 2018 e 2019, as irregularidades apontadas pelo Noticiante encontram-se sanadas, não havendo outra saída a não
ser a promoção de arquivamento do presente feito.
A Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4º, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narradojá tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à
intimação para complementá-la.
Por fim, tendo em vista não ostentar o presente expediente suporte probatório mínimo, não resta alternativa senão o arquivamento do presente
expediente.
ANTE DO EXPOSTO, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, promovo o ARQUIVAMENTO da presente pedido, nos termos da
Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Acoste aos autos cópia do Termo de Ajustamento de Conduta-TAC firmado nos autos do PPICP nº 01/2018/PJR-MPPI.
Registre-se no SIMP como Notícia de Fato.
Comunique-se.
Publique-se no DOEMP-PI.
Arquive-se, com os registros de praxe.
Regeneração/PI, 10 de Maio de 2022.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça

3.17. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS -PI23435
PORTARIA Nº 016/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022
SIMP nº 000588-154/2022
OBJETO: Fiscalizar e acompanhar a implementação do "Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos(PROAJA)" pela Secretaria Estadual de
Educação do Piauí, no município de Coivaras-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Altos-PI, no uso de suas atribuições
legais e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e II, da Constituição da República; artigo 26, inciso I da Lei Federal
de nº 8.625/93, art. 8º, §1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que segundo a Constituição Federal, nos termos do seu art. 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios: (...) "V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa, à inovação";
CONSIDERANDO que a mesma Lei Maior dispõe, em seu art. 6º: "São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição";
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece ainda, em seu art. 205, que a educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
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exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a garantia do direito humano à educação, encartado no rol dos direitos fundamentais de natureza social (art. 6º, CF),
representa condição inafastável para a concretização dos fundamentos e dos objetivos da República Federativa do Brasil, nos termos definidos
no art. 1º e art. 3º da Constituição Federal, sobretudo da dignidade da pessoa humana e da construção de uma sociedade livre, justa e solidária,
baseada no desenvolvimento nacional e na promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação;
CONSIDERANDO o lançamento do "Programa de Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos (PROAJA)" que consiste em ação do PRO Piauí
Educação e tem o objetivo de alfabetizar 200 mil jovens e adultos do Piauí nos anos de 2021 e 2022, por meio de diversos atores como parceiros,
toda rede da SEDUC, organizações civis e sociais, municípios e outras entidades e trabalhará com sistema de monitoramento e gestão;
CONSIDERANDO a determinação contida no art. 9º da Resolução nº 174/2017, estabelecendo procedimento administrativo a ser instaurado por
portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO protocolo registrado neste Núcleo de Promotorias de Justiça de Altos-PI decorrente do encaminhamento da Notícia de Fato
SIMP nº 000493-154/2022 de demanda envolvendo o acompanhamento do PROAJA, Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos, criado
pela Lei 7.497/2021.
RESOLVE
Instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 012/2022 (SIMP nº 000588-154/2022), com escopo de fiscalizar e acompanhar a
implementação do "Programa de alfabetização de jovens e adultos (proaja) pela secretaria de educação do piauí (seduc), no município de
Coivaras, determinando:
1. autue-se a presente portaria de instauração, realizando os devidos registros no simp;
2. seja remetida cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (caodec) e ao CACOP, para
conhecimento, conforme determina o artigo 6º, 1º da Resolução nº 01/2018;
3. Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público acerca da referida instauração, com envio da
presente Portaria;
4. Encaminhe-se cópia da presente portaria em formato Word à Secretaria Geral, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério
Público;
5. Oficie-se a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), requisitando, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, o que segue:
a - Informações detalhadas sobre todas as características do programa, incluindo esclarecimentos acerca da previsão de transferência de
recursos, objetivos a serem atingidos e obrigações assumidas pelos entes;
b - Que informe o público-alvo estimado dos beneficiários do programa no município de Altos/PI;
c - Esclareça quando iniciará as atividades descritas no programa e o prazo previsto para sua duração;
d - Indique se os recursos despendidos com o programa incluem repasses diretos ao município e às instituições privadas conveniadas;
E - Que apresente toda a regulamentação editada acerca do "Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PROAJA)".
6. Expeça-se ofício ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, solicitando, informações sobre o objeto deste procedimento;
7. Expeça-se ofício para o Conselho Estadual do FUNDEB, requisitando, no prazo de até 20(vinte) dias úteis a apresentação de informações e/ou
documentos acerca dos fatos reportados nos autos;
8. Expeça-se ofício para o Município de Coivaras-PI, requisitando, cópia das planilhas com os beneficiados do programa tratado nestes autos,
bem como endereço e frequência os referidos, no prazo de até 20(vinte) dias úteis;
9)Fica designado a servidora Camila Cunha Barbosa para secretariar os trabalhos;
Abra-se vista com a resposta ou decorrido in albis o prazo concedido.
Após os registros de praxe, comunique-se esta instauração ao Conselho Superior do Ministério Público e a Corregedoria do Ministério Público,
por e-mail, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.
Altos-PI, 02 de Maio de 2022.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça

3.18. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI23436
PORTARIA Nº 30/2022
Instaura Procedimento Administrativo para acompanhar o planejamento e a execução das ações de combate ao vetor dos vírus da dengue,
chicungunya e zika no Município de Bonfim do Piauí-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da
Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e,
Considerando que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
Considerando que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
Considerando o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e serviços
considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de agravos;
Considerando que ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - Art. 200, II,
da CF;
Considerando que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde executar serviços de Vigilância Epidemiológica - Art. 18, IV,
letra "a", da Lei Federal nº 8.080/90;
Considerandoque 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;
Considerandoa 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
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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 30/2022, 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 Bonfim do Piauí-PI, em todos os
eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, 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 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;
Expedição de ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde, 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 Regional de Saúde, solicitando a realização de vistoria in loco no município de Bonfim do Piauí-PI, a fim de verificar a
execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti", exigidas no Programa Nacional de Controle da
Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), em todos os eixos.
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Stenio Cavalcante de Oliveira Sousa, lotado(a) nesta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
São Raimundo Nonato-PI, 11 de abril de 2022.
Gabriela Almeida de Santana
Promotora 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;
PORTARIA Nº 25/2022
Instaura Procedimento Administrativo para acompanhar o planejamento e a execução das ações de combate ao vetor dos vírus da dengue,
chicungunya e zika no Município de Coronel José Dias-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da
Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e,
Considerando que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
Considerando que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
Considerando o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e serviços
considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de agravos;
Considerando que ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - Art. 200, II,
da CF;
Considerando que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde executar serviços de Vigilância Epidemiológica - Art. 18, IV,
letra "a", da Lei Federal nº 8.080/90;
Considerandoque 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;
Considerandoa 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
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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 25/2022, 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 Coronel José Dias-PI, em todos os
eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, 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 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;
Expedição de ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde, 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 Regional de Saúde, solicitando a realização de vistoria in loco no município de Coronel José Dias-PI, a fim de verificar a
execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti", exigidas no Programa Nacional de Controle da
Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), em todos os eixos.
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Stenio Cavalcante de Oliveira Sousa, lotado(a) nesta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
São Raimundo Nonato-PI, 11 de abril de 2022.
Gabriela Almeida de Santana
Promotora 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;
PORTARIA Nº 26/2022
Instaura Procedimento Administrativo para acompanhar o planejamento e a execução das ações de combate ao vetor dos vírus da dengue,
chicungunya e zika no Município de Dirceu Arcoverde-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da
Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e,
Considerando que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
Considerando que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
Considerando o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e serviços
considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de agravos;
Considerando que ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - Art. 200, II,
da CF;
Considerando que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde executar serviços de Vigilância Epidemiológica - Art. 18, IV,
letra "a", da Lei Federal nº 8.080/90;
Considerandoque 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;
Considerandoa 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;
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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 26/2022, 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 Dirceu Arcoverde-PI, em todos os
eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, 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 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;
Expedição de ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde, 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 Regional de Saúde, solicitando a realização de vistoria in loco no município de Dirceu Arcoverde-PI, a fim de verificar a
execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti", exigidas no Programa Nacional de Controle da
Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), em todos os eixos.
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Cavalcante de Oliveira Sousa, lotado(a) nesta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
São Raimundo Nonato-PI, 11 de abril de 2022.
Gabriela Almeida de Santana
Promotora 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;
PORTARIA Nº 27/2022
Instaura Procedimento Administrativo para acompanhar o planejamento e a execução das ações de combate ao vetor dos vírus da dengue,
chicungunya e zika no Município de Dom Inocêncio-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da
Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e,
Considerando que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
Considerando que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
Considerando o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e serviços
considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de agravos;
Considerando que ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - Art. 200, II,
da CF;
Considerando que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde executar serviços de Vigilância Epidemiológica - Art. 18, IV,
letra "a", da Lei Federal nº 8.080/90;
Considerandoque 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;
Considerandoa 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
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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 27/2022, 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 Dom Inocêncio-PI, em todos os
eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, 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 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;
Expedição de ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde, 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 Regional de Saúde, solicitando a realização de vistoria in loco no município de Dom Inocêncio-PI, a fim de verificar a
execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti", exigidas no Programa Nacional de Controle da
Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), em todos os eixos.
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Stenio Cavalcante de Oliveira Sousa, lotado(a) nesta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
São Raimundo Nonato-PI, 11 de abril de 2022.
Gabriela Almeida de Santana
Promotora 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;
PORTARIA Nº 29/2022
Instaura Procedimento Administrativo para acompanhar o planejamento e a execução das ações de combate ao vetor dos vírus da dengue,
chicungunya e zika no Município de Fartura-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da
Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e,
Considerando que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
Considerando que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
Considerando o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e serviços
considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de agravos;
Considerando que ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - Art. 200, II,
da CF;
Considerando que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde executar serviços de Vigilância Epidemiológica - Art. 18, IV,
letra "a", da Lei Federal nº 8.080/90;
Considerandoque 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;
Considerandoa 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,
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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 29/2022, 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 Fartura-PI, em todos os eixos:
controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, 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 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;
Expedição de ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde, 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 Regional de Saúde, solicitando a realização de vistoria in loco no município de Fartura-PI, a fim de verificar a execução das
ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti", exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da
Portaria SVS MS 29/2006), em todos os eixos.
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Stenio Cavalcante de Oliveira Sousa, lotado(a) nesta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
São Raimundo Nonato-PI, 11 de abril de 2022.
Gabriela Almeida de Santana
Promotora 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;
PORTARIA Nº 31/2022
Instaura Procedimento Administrativo para acompanhar o planejamento e a execução das ações de combate ao vetor dos vírus da dengue,
chicungunya e zika no Município de São Braz do Piauí-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da
Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e,
Considerando que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
Considerando que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
Considerando o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e serviços
considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de agravos;
Considerando que ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - Art. 200, II,
da CF;
Considerando que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde executar serviços de Vigilância Epidemiológica - Art. 18, IV,
letra "a", da Lei Federal nº 8.080/90;
Considerandoque 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;
Considerandoa 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.).
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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 31/2022, 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 São Braz-PI, em todos os eixos:
controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, 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 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;
Expedição de ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde, 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 Regional de Saúde, solicitando a realização de vistoria in loco no município de São Braz do Piauí-PI, a fim de verificar a
execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti", exigidas no Programa Nacional de Controle da
Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), em todos os eixos.
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Stenio Cavalcante de Oliveira Sousa, lotado(a) nesta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
São Raimundo Nonato-PI, 11 de abril de 2022.
Gabriela Almeida de Santana
Promotora 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;
PORTARIA Nº 24/2022
Instaura Procedimento Administrativo para acompanhar o planejamento e a execução das ações de combate ao vetor dos vírus da dengue,
chicungunya e zika no Município de São Lourenço-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da
Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e,
Considerando que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
Considerando que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
Considerando o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e serviços
considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de agravos;
Considerando que ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - Art. 200, II,
da CF;
Considerando que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde executar serviços de Vigilância Epidemiológica - Art. 18, IV,
letra "a", da Lei Federal nº 8.080/90;
Considerandoque 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;
Considerandoa 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
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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 24/2022, 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 São Lourenço-PI, em todos os eixos:
controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, 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 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;
Expedição de ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde, 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 Regional de Saúde, solicitando a realização de vistoria in loco no município de São Lourenço-PI, a fim de verificar a
execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti", exigidas no Programa Nacional de Controle da
Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), em todos os eixos.
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Stenio Cavalcante de Oliveira Sousa lotado(a) nesta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
São Raimundo Nonato-PI, 11 de abril de 2022.
Gabriela Almeida de Santana
Promotora 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;
PORTARIA Nº 23/2022
Instaura Procedimento Administrativo para acompanhar o planejamento e a execução das ações de combate ao vetor dos vírus da dengue,
chicungunya e zika no Município de São Raimundo Nonato-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da
Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e,
Considerando que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
Considerando que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
Considerando o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e serviços
considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de agravos;
Considerando que ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - Art. 200, II,
da CF;
Considerando que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde executar serviços de Vigilância Epidemiológica - Art. 18, IV,
letra "a", da Lei Federal nº 8.080/90;
Considerandoque 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;
Considerandoa 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
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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 23/2022, 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 São Raimundo Nonato-PI, em todos
os eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, 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 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;
Expedição de ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde, 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 Regional de Saúde, solicitando a realização de vistoria in loco no município de São Raimundo Nonato-PI, a fim de verificar
a execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti", exigidas no Programa Nacional de Controle da
Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), em todos os eixos.
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Stenio Cavalcante de Oliveira Sousa lotado(a) nesta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
São Raimundo Nonato-PI, 11 de abril de 2022.
Gabriela Almeida de Santana
Promotora 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;
PORTARIA Nº 28/2022
Instaura Procedimento Administrativo para acompanhar o planejamento e a execução das ações de combate ao vetor dos vírus da dengue,
chicungunya e zika no Município de Várzea Branca-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da
Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e,
Considerando que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
Considerando que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
Considerando o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e serviços
considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de agravos;
Considerando que ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - Art. 200, II,
da CF;
Considerando que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde executar serviços de Vigilância Epidemiológica - Art. 18, IV,
letra "a", da Lei Federal nº 8.080/90;
Considerandoque 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;
Considerandoa 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;
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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 28/2022, 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 Várzea Branca-PI, em todos os
eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, 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 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;
Expedição de ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde, 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 Regional de Saúde, solicitando a realização de vistoria in loco no município de Várzea Branca-PI, a fim de verificar a
execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti", exigidas no Programa Nacional de Controle da
Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), em todos os eixos.
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Stenio Cavalcante de Oliveira Sousa, lotado(a) nesta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
São Raimundo Nonato-PI, 11 de abril de 2022.
Gabriela Almeida de Santana
Promotora 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;

3.19. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23437
Processo Administrativo Nº 003267-369/2021
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato para apurar a conduta do Procurador-Geral do Município de Parnaíba-PI no tocante ao crime de desobediência (art.
330, do Código Penal) no curso do Processo Nº. 0801720- 34.2019.8.18.0031, onde foi expedido RPV do exequente.
Consta nos autos 0801720-34.2019.8.18.0031 que o Município de Parnaíba (PI) deixou de cumprir a sentença proferida nos autos, tendo o valor
sido bloqueado para fins de cumprimento de sentença.
Salienta-se que os procedimentos de RPV são cumpridos pela Secretaria de Fazenda, com o acompanhamento judicial da Procuradoria da
Fazenda, órgão criado pela Lei nº 1.709, de 20 de setembro de 1999, para auxiliar a Secretaria de Fazenda em seus procedimentos. A
Procuradoria Fazenda é de atuação independente e sem qualquer subordinação a Procuradoria Jurídica, não tendo provas nos autos que o
Procurador-Geral do Município de Parnaíba tenha sido intimado pessoalmente da decisão.
Em consulta ao PJE, averiguou-se que o processo nº 0801720-34.2019.8.18.0031, encontra-se arquivado com o devido cumprimento de
sentença
Portanto, deve ser aplicado ao presente caso o que está
disposto no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público, onde é previsto que a notícia de fato deverá ser
arquivada quando a questão já tiver sido solucionada.
Frisa-se também que não é possível caracterizar, neste caso, a inércia do Delegado de Polícia.
Com base no exposto, promovo o arquivamento do presente Procedimento Administrativo, ao tempo em que determino à Secretaria Unificada
das Promotorias de Justiça de Parnaíba, que:
encaminhe a decisão de arquivamento para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
após, arquive-se, informando ao CSMP, via ofício, por meio
eletrônico;
Como esta Notícia de Fato fora iniciada em face de dever de ofício, deixo de cientificar o noticiante, conforme art. 4º, §2º, da Resolução 174 do
CNMP.
Parnaíba - PI, 18 de março de 2022.
RÔMULO PAULO CORDÃO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.20. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI23438
SIMP nº 000086-370/2020
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência
de queimadas e incêndios florestais no Município de São João da Canabrava-PI.
Foi expedida a recomendação nº 69/2020 para que o Município de São João da Canabrava, nas pessoas de seus Prefeito e Secretário Municipal
de Meio Ambiente, adotasem as seguintes providências: a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação
Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias; b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de
Queima Controlada nas áreas urbana e rural do Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis", caracterizadas pela
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baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas; c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei, conforme minuta
encaminhada.
Instado a se manifestar, o ente municipal informou que acata a recomendação expedida e que promoveram a veiculação da mídia contendo
arquivos de áudio referentes ao "Projeto Corta Fogo" na rádio da cidade, bem como divulgaram nas redes sociais e em lo- cais públicos, por meio
da exposição de cartazes. Alegou que suspendeu a autorização de queima controlada nas áreas urbana e rural do Município e que não houve
nenhuma solicitação desse tipo nos últimos 04 anos.
Em seguida, o requerido informou que foi enviado à Câmara Municipal Pro- jeto de Lei dispondo sobre a proibição de queimadas no âmbito do
município, conforme minuta encaminhada por esta Promotoria de Justiça, bem como encaminhou o Plano de Atuação Emergencial.
Novas diligências requisitando que o Município de São João da Canabrava prestasse as seguintes informações: se realiza a fiscalização de
terrenos particulares e baldios, a fim de identificar e autuar os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses imóveis, bem como os
responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais; encaminhe a documentação comprobatória da suspensão temporária de emissão de
autorização de queima controla- da; e se o município dispõe de legislação que versa sobre a utilização irregular de fogo e a ocorrência de
queimadas e incêndios florestais.
Em resposta, o requerido informou que o município dispõe da Lei nº 345/2021 e que coíbe, no âmbito de todo o território, a queima de resíduos
sólidos, vegetação ou qualquer material orgânico ou inorgânico que agrida o meio ambiente. Alegou que mesmo dispondo de Plano de Atuação
Emergencial e legislação acerca da proibição de queimadas, não realiza a fiscalização, visto que, por ser um município de pequeno porte a
ocorrência de queimadas e incêndios ocorre em nível muito baixo ou quase inexistente e, quando ocorre, são facilmente controlados pelo poder
público municipal, sem a incidência de maiores intercorrências.
É o relato essencial.
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP dispõe, em seu art. 8º, sobre a instauração de procedimento
administrativo:
Art. 8º O procedimento administrativo é o instrumento próprio da ati- vidadefim destinado a:
- acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
- acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
- apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
-embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
O cerne da demanda vincula-se a aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São
João da Canabrava.
Dessa maneira, através das documentações carreadas nos autos, verifica-se que foi acatada a recomendação e requisições ministeriais,
inclusive o requerido vem adotando as medidas necessárias para prevenir a ocorrência de queimadas no Município em referência.
Neste sentido, a atuação ministerial cumpriu os fins a que se destinou, uma vez que as orientações contidas na recomendação e nas requisições
ministeriais foram efetuadas, consoante documentação anexada aos autos, portanto, não há necessidade de perpetuar o presente procedimento,
posto que sua natureza não pode ser adeternum. Desta forma, caso sobrevenham demandas específicas relacionadas à temática, este Parquet
voltará a atuar.
Assim, por todo o exposto, eis que exaurido objeto aventado, promovo o ARQUIVAMENTOdo presente Procedimento Administrativo, realizandose os procedimentos de praxe.
Publique-se em DOEMP e comunique o CAOMA.
Após, arquive-se o feito, com as baixas e registros necessários, conforme art.
12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Reso- lução nº 174/2017.
CUMPRA-SE.
Picos/PI, 25 de April de 2022. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
SIMP nº 000084-370/2020
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência
de queimadas e incên- dios florestais no Município de Santana do Piauí-PI.
Foi expedida a recomendação nº 68/2020 para que o Município de Santana do Piauí, nas pessoas de seus Prefeito e Secretário Municipal de
Meio Ambiente, adotassem as seguintes providências: a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação
Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias; b) suspender temporaria- mente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização
de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis", ca- racterizadas pela
baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas; c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei, conforme minuta
encaminhada.
Instado a se manifestar, o ente municipal informou que acata os termos da referida recomendação e alegou que o Município já possui leis que
tratam sobre a proibição das queimadas e suas penalidades.
Posteriormente, a Prefeitura de Santana do Piauí informou que emitiu deci- são administrativa suspendendo a emissão de Autorização de
Queima Controlada nas áreas ur- bana e rural do Município, bem como encaminhou o projeto de lei nº 243/2020, aprovado pela câmara
municipal, o qual dispõe sobre a proibição de queimadas no âmbito do Município de Santana do Piauí. Quanto ao Plano de Atuação Emergencial,
solicitou dilação de prazo, em ra- zão da complexidade da matéria.
Novas diligências requisitando que o requerido informe se foi elaborado o Plano de Atuação Emergencial e se o município realiza a fiscalização
de terrenos particulares e baldios.
Em resposta, o ente municipal encaminhou o Plano de Combate e Prevenção a Incêndios Florestais no Município de Santana do Piauí.
É o relato essencial.
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP dispõe, em seu art. 8º, sobre a instauração de procedimento
administrativo:
Art. 8º O procedimento administrativo é o instrumento próprio da ati- vidade-fim destinado a:
- acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamen- to de conduta celebrado;
- acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
- apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indispo- níveis;
-embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
O cerne da demanda vincula-se a aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Santana
do Piauí.
Dessa maneira, através das documentações carreadas nos autos, verifica-se que foi acatada a recomendação e requisições ministeriais,
inclusive o requerido vem adotando as medidas necessárias para prevenir a ocorrência de queimadas no Município em referência.
Neste sentido, a atuação ministerial cumpriu os fins a que se destinou, uma vez que as orientações contidas na recomendação e nas requisições
ministeriais foram efetuadas, consoante documentação anexada aos autos, portanto, não há necessidade de perpetuar o presente procedimento,
posto que sua natureza não pode ser ad eternum. Desta forma, caso sobrevenham demandas específicas relacionadas à temática, este Parquet
voltará a atuar.
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Assim, por todo o exposto, eis que exaurido objeto aventado, promovo o ARQUIVAMENTOdo presente Procedimento Administrativo, realizandose os procedimentos de praxe.
Publique-se em DOEMP e comunique o CAOMA.
Após, arquive-se o feito, com as baixas e registros necessários, conforme art.
12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Reso- lução nº 174/2017.
CUMPRA-SE.
Picos/PI, 25 de April de 2022.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
SIMP nº 000012-088/2019
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público, iniciado através das declarações prestadas pela Sra. Fernanda de
Oliveira Rolim Villa Verde, informando, em síntese, a existência de esgoto a céu aberto no Bairro Ipueiras, no Mu- nicípio de Picos/PI, o qual
exala mau cheiro e causa risco a saúde da população.
Instada a se manifestar, a Agespisa alegou que são efetuadas rotineiramente a manutenção e operação da coleta de esgotos no referido bairro,
sendo seu tratamento execu- tado no bairro Aroeiras do Matadouro, lançado através de Estação Elevatória (bombeamento), e que foi feita a
substituição dos motores da Estação Elevatória e limpeza de redes coletoras. Que diante das operações e ações realizadas, foram eliminadas as
obstruções de redes coleto- ras, que causavam os possíveis extravasamentos e odores na região e que serão intensificados os trabalhos de
desobstruções no bairro em questão. Informou que, esporadicamente, quando falta energia, é inevitável que o esgoto comece a exalar mal
cheiro, mas que este problema é sanado com o reestabelecimento da energia.
Oficiada, a Prefeitura de Picos informou que a Secretaria Municipal de Obras iria realizar a drenagem e desobstrução do canal natural para que a
água desague no rio próximo, mas que, em relação ao despejo de águas servidas no canal, a incumbência é da AGESPISA. Alegou que iria
retirar os lixos e entulhos do local, bem como realizar a capina da área próxima às vias.
Em seguida, foi determinado que a Secretaria Municipal de Obras de Picos prestasse informações e providências acerca da realização da
drenagem e desobstrução do ca- nal natural no local supracitado e, caso não tenha sido realizada, que informasse o prazo para a conclusão da
obra.
Em resposta, o Município de Picos informou que encaminhou equipe ao lo- cal para providenciar a desobstrução da rua indicada e do canal
natural, bem como foi feita a limpeza do arruamento, anexando fotos da realização do serviço.
Novas diligências requisitando que a Agespisa encaminhasse a documenta- ção comprobatória das providências adotadas, conforme alegado,
bem como enviasse o con- trato de concessão com o Município de Picos. Na ocasião, a concessionária reafirmou que efe- tua rotineiramente a
manutenção e operação da coleta de esgoto do bairro Ipueiras e que, em razão dessa medida preventiva feita diariamente, não há
extravasamento e odores no local.
Em seguida, foi requisitado que a Secretaria de Meio Ambiente de Picos rea- lizasse vistoria no local, a fim de verificar se o problema relatado foi
solucionado, conforme alegado pela Agespisa, bem como se há ocorrência de danos ao meio ambiente e a saúde pú- blica, devendo encaminhar
relatório circunstanciado e registros fotográficos.
Em resposta, foi encaminhado o laudo de vistoria técnica de fiscalização am- biental, no qual consta que na data do dia 28/08/2021 a equipe
realizou vistoria in loco, ocasi- ão em que constatou que não há nenhuma irregularidade que influencie de forma negativa a qualidade ambiental
(mau cheiro), ou algo que agrave a qualidade sadia do meio ambiente ou a saúde dos residentes próximos, estando a estação em condições
normais de funcionamento.
Posteriormente, a Agespisa alegou que a competência sobre planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano é
do Município, assim como pela fiscalização de lançamentos indevidos nas vias públicas, não estando no rol das ativida- des executadas pela
empresa a manutenção de vias pluviais. Afirmou que o esgoto está sendo coletado e tratado de forma adequada, com a elevatória funcionado de
forma eficiente.
Diante disso e considerando que há outros procedimentos em curso nesta Promotoria de Justiça referente ao problema de falta de saneamento
básico, foi solicitado ao setor de perícias do MPPI inspeção in loco nos bairros Morada do Sol, Pedrinhas, Boa vista, Paroquial, DNER, São José
e Ipueiras, a fim de identificar a ocorrência de dano ambiental e/ ou a saúde pública, em função da condição de ausência de saneamento básico
nos referidos bairros.
Realizada fiscalização nos locais citados, foi constatado que há dano ambiental em razão da falta de rede de tratamento de esgotos, uso e ocupação do solo desordenada em APP (aterros), deposição irregular de
resíduos sólidos (lixo) e das residências e empreendi- mentos que se utilizam da captação e despejo sem tratamento, sendo apontadas as
sugestões para resolução do problema.
É o relatório.
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP dispõe, em seu art. 8º, sobre a instauração de procedimento
administrativo:
Art. 8º O procedimento administrativo é o instrumento próprio da ati- vidade-fim destinado a:
- acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamen- to de conduta celebrado;
- acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
- apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indispo- níveis;
-embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
O cerne da demanda vincula-se a aferir a existência de esgoto a céu aberto no Bairro Ipueiras, nesta urbe, a fim de identificar a ocorrência de
dano ambiental e/ou a saú- de pública, em função da condição de ausência de saneamento básico no referido bairro.
Assim, considerando que após inspeção nos bairros Morada do Sol, Pedrinhas, Boa vista, Paroquial, DNER, São José e Ipueiras, todos no
Município de Picos, foi verificado um problema em comum em todos os bairros, havendo a necessidade de planejamento e implantação de uma
rede de saneamento básico adequada, faz-se necessária uma atuação unificada para tentar solucionar o problema existente nos bairros
mencionados.
Neste sentido, com o intuito de dar eficiência na atuação ministerial, a fim de que os atos praticados sejam realizados com a maior qualidade,
competência e eficácia em prol da sociedade, bem como em nome do princípio da celeridade e economia processual,
promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo e determino que extraia-se cópia do Parecer Técnico n° 111/2021 e
instaure um novo procedimento nesta Promotoria de Justiça, a fim de acompanhar e fiscalizar a ausência de saneamento básico nos bairros
Morada do Sol, Pedrinhas, Boa vista, Paroquial, DNER, São José e Ipueiras, todos no Município de Picos.
Extraia-se cópia do termo de declarações da Sra. Fernanda de OliveiraRolim Villa Verde, das fotos existente nos autos e do contrato de
concessão nº 08/2005 eanexe no novo procedimento.
Publique-se em DOEMP.
Após, arquive-se o feito, com as baixas e registros necessários, conforme art.
12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
CUMPRA-SE.
Picos/PI, 4 de May de 2022.
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Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça

3.21. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO -PI23441
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022 PORTARIA Nº 13/2022
Finalidade: Impulsionar a implantação da escuta especializada no município Alvorada do Gurgueia/PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça abaixo-assinado, com fulcro no art. 227 da Constituição
Federal; art. 55, IV da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e art. 201, VI do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n/ 8.069/90) e art.
8°, II da Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e;
CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.431/2017 estabeleceu o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência;
CONSIDERANDO que a mesma lei estabeleceu os instrumentos de entrevistas de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
por meio do depoimento especial e da escuta especializada;
CONSIDERANDO que o depoimento especial foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução n° 299/2019) sendo o mesmo
realizando perante autoridade judicial;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8° da Lei n° 13.431/2017, escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de
violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua
finalidade;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 9° do Decreto n° 9.603/2018 que regulamenta a Lei n° 13.431/217 deve-se instituir, preferencialmente
no âmbito dos conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes, o comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das
crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as
ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê;
CONSIDERANDO o programa Infância e Juventude Protegida, elaborado pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que tem como finalidade
incentivar a implantação da escuta especializada nos municípios, em parceria com as Promotorias de Justiça;
CONSIDERANDO que, no bojo do programa, foi elaborado o Projeto Acolher: capacitação em escuta especializada para a rede de proteção, que
tem como finalidade propiciar conhecimento acerca do tema e capacitar profissionais para a realização da escuta especializada de crianças e
adolescentes.
CONSIDERANDO que o município de Cristino Castro-PI não possui fluxo para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas
de violência, principalmente a violência sexual;
RESOLVE:
Instaurar o presente procedimento administrativa para acompanhar a implantação da escuta especializada no município de Alvorada do
Gurgueia-PI.
Como providências preliminares, determino:
Envio de cópia da presente portaria para o Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente e para a Secretaria de
Assistência Social, ambos do Município de Alvorada do Gurgueia/PI e para a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Piauí;
Envio de cópia dessa portaria, por meio eletrônico, para o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAODIJ);
Designo a data de 14/06/2022, às 15 hs, para realização de audiência extrajudicial, em formato presencial devendo ser convocados para a
participação os mencionados no item 1 acima. O objetivo da reunião é fazer uma explanação acerca da política pública da escuta especializada,
colher informações dos órgãos presentes e alinhar estratégias para a sua efetiva implantação no
Expeça-se Recomendação Administrativa ao Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e ao Prefeito, ambos do
Município de Alvorada do Gurgueia/PI;
Após a realização das diligências supra, tornem os autos conclusos.
Cristino Castro-PI, 06 de maio de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022 PORTARIA Nº 12/2022
Finalidade: Impulsionar a implantação da escuta especializada no município Palmeira do Piauí/PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça abaixo-assinado, com fulcro no art. 227 da Constituição
Federal; art. 55, IV da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e art. 201, VI do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n/ 8.069/90) e art.
8°, II da Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e;
CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.431/2017 estabeleceu o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência;
CONSIDERANDO que a mesma lei estabeleceu os instrumentos de entrevistas de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
por meio do depoimento especial e da escuta especializada;
CONSIDERANDO que o depoimento especial foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução n° 299/2019) sendo o mesmo
realizando perante autoridade judicial;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8° da Lei n° 13.431/2017, escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de
violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua
finalidade;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 9° do Decreto n° 9.603/2018 que regulamenta a Lei n° 13.431/217 deve-se instituir, preferencialmente
no âmbito dos conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes, o comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das
crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as
ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê;
CONSIDERANDO o programa Infância e Juventude Protegida, elaborado pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que tem como finalidade
incentivar a implantação da escuta especializada nos municípios, em parceria com as Promotorias de Justiça;
CONSIDERANDO que, no bojo do programa, foi elaborado o Projeto Acolher: capacitação em escuta especializada para a rede de proteção, que
tem como finalidade propiciar conhecimento acerca do tema e capacitar profissionais para a realização da escuta especializada de crianças e
adolescentes.
CONSIDERANDO que o município de Cristino Castro-PI não possui fluxo para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas
de violência, principalmente a violência sexual;
RESOLVE:
Instaurar o presente procedimento administrativa para acompanhar a implantação da escuta especializada no município de Palmeira do
Piauí-PI.
Como providências preliminares, determino:
Envio de cópia da presente portaria para o Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente e para a Secretaria de
Assistência Social, ambos do Município de Palmeira do Piauí/PI e para a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Piauí;
Envio de cópia dessa portaria, por meio eletrônico, para o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAODIJ);
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Designo a data de 14/06/2022, às 15 hs, para realização de audiência extrajudicial, em formato presencial devendo ser convocados para a
participação os mencionados no item 1 acima. O objetivo da reunião é fazer uma explanação acerca da política pública da escuta especializada,
colher informações dos órgãos presentes e alinhar estratégias para a sua efetiva implantação no município.
Expeça-se Recomendação Administrativa ao Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e ao Prefeito, ambos do
Município de Palmeira do Piauí/PI;
Após a realização das diligências supra, tornem os autos conclusos.
Cristino Castro-PI, 06 de maio de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 05/2022 PORTARIA Nº 11/2022
Finalidade: Impulsionar a implantação da escuta especializada no município Santa Luz/PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça abaixo-assinado, com fulcro no art. 227 da Constituição
Federal; art. 55, IV da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e art. 201, VI do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n/ 8.069/90) e art.
8°, II da Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e;
CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.431/2017 estabeleceu o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência;
CONSIDERANDO que a mesma lei estabeleceu os instrumentos de entrevistas de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
por meio do depoimento especial e da escuta especializada;
CONSIDERANDO que o depoimento especial foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução n° 299/2019) sendo o mesmo
realizando perante autoridade judicial;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8° da Lei n° 13.431/2017, escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de
violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua
finalidade;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 9° do Decreto n° 9.603/2018 que regulamenta a Lei n° 13.431/217 deve-se instituir, preferencialmente
no âmbito dos conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes, o comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das
crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as
ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê;
CONSIDERANDO o programa Infância e Juventude Protegida, elaborado pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que tem como finalidade
incentivar a implantação da escuta especializada nos municípios, em parceria com as Promotorias de Justiça;
CONSIDERANDO que, no bojo do programa, foi elaborado o Projeto Acolher: capacitação em escuta especializada para a rede de proteção, que
tem como finalidade propiciar conhecimento acerca do tema e capacitar profissionais para a realização da escuta especializada de crianças e
adolescentes.
CONSIDERANDO que o município de Cristino Castro-PI não possui fluxo para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas
de violência, principalmente a violência sexual;
RESOLVE:
Instaurar o presente procedimento administrativa para acompanhar a implantação da escuta especializada no município de Santa LuzPI.
Como providências preliminares, determino:
Envio de cópia da presente portaria para o Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente e para a Secretaria de
Assistência Social, ambos do Município de Santa Luz/PI e para a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Piauí;
Envio de cópia dessa portaria, por meio eletrônico, para o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAODIJ);
Designo a data de 14/06/2022, às 15 hs, para realização de audiência extrajudicial, em formato presencial devendo ser convocados para a
participação os mencionados no item 1 acima. O objetivo da reunião é fazer uma explanação acerca da política pública da escuta especializada,
colher informações dos órgãos presentes e alinhar estratégias para a sua efetiva implantação no município.
Expeça-se Recomendação Administrativa ao Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e ao Prefeito, ambos do
Município de Santa Luz/PI;
Após a realização das diligências supra, tornem os autos conclusos.
Cristino Castro-PI, 06 de maio de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022 PORTARIA Nº 10/2022
Finalidade: Impulsionar a implantação da escuta especializada no município de Cristino Castro/PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça abaixo-assinado, com fulcro no art. 227 da Constituição
Federal; art. 55, IV da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e art. 201, VI do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n/ 8.069/90) e art.
8°, II da Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e;
CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.431/2017 estabeleceu o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência;
CONSIDERANDO que a mesma lei estabeleceu os instrumentos de entrevistas de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
por meio do depoimento especial e da escuta especializada;
CONSIDERANDO que o depoimento especial foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução n° 299/2019) sendo o mesmo
realizando perante autoridade judicial;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8° da Lei n° 13.431/2017, escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de
violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua
finalidade;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 9° do Decreto n° 9.603/2018 que regulamenta a Lei n° 13.431/217 deve-se instituir, preferencialmente
no âmbito dos conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes, o comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das
crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as
ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê;
CONSIDERANDO o programa Infância e Juventude Protegida, elaborado pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que tem como finalidade
incentivar a implantação da escuta especializada nos municípios, em parceria com as Promotorias de Justiça;
CONSIDERANDO que, no bojo do programa, foi elaborado o Projeto Acolher: capacitação em escuta especializada para a rede de proteção, que
tem como finalidade propiciar conhecimento acerca do tema e capacitar profissionais para a realização da escuta especializada de crianças e
adolescentes.
CONSIDERANDO que o município de Cristino Castro-PI não possui fluxo para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas
de violência, principalmente a violência sexual;
RESOLVE:
Instaurar o presente procedimento administrativa para acompanhar a implantação da escuta especializada no município de Cristino Castro-PI.
Como providências preliminares, determino:
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Envio de cópia da presente portaria para o Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente e para a Secretaria de
Assistência Social, ambos do Município de Cristino Castro e para a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Piauí;
Envio de cópia dessa portaria, por meio eletrônico, para o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAODIJ);
Designo a data de 14/06/2022, às 15 hs, para realização de audiência extrajudicial, em formato presencial devendo ser convocados para a
participação os mencionados no item 1 acima. O objetivo da reunião é fazer uma explanação acerca da política pública da escuta especializada,
colher informações dos órgãos presentes e alinhar estratégias para a sua efetiva implantação no município.
Expeça-se Recomendação Administrativa ao Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e ao Prefeito, ambos do
Município de Cristino Castro-PI;
Após a realização das diligências supra, tornem os autos conclusos.
Cristino Castro-PI, 06 de maio de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular

3.22. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA - PI23442
Notícia de Fato nº 000344-188/2022
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato, instaurada nesta Promotoria de Justiça por meio do Ofício 313/2022 do Instituto de Terras do Piauí - INTERPI, no
qual solicitou informações acerca da existência de inquéritos cíveis ou penais, em andamento nesta Promotoria de Justiça que tenham como
objeto litígios relativos a conflitos agrários em área que esteja especificada no Processo de Discriminatória Administrativa nº 00071.004982/202116, situada no Município de Acauã-PI.
É o breve relato. Passa-se a decidir.
A instauração do presente procedimento teve como objetivo apurar a existência de procedimentos, em andamento nesta promotoria de Justiça,
que tenham como objeto a resolução de conflito fundiário na área discriminada no processo supracitado.
No Despacho inicial, determinou-se a realização de pesquisa, nos arquivos físicos ou digitais desta Promotoria de Justiça com o intuito de
averiguar a existência de procedimentos que tenha como objeto conflito agrário na área apontada no Processo de Discriminatória Administrativa
nº 00071.004982/2021-16 da INTERPI.
Após cumprida a diligência, foi certificado nos autos que não constam inquéritos civis ou penais, em trâmite, que tenham como objeto litígios
relativos a conflitos agrários - com a área especificada no Processo de Discriminatória Administrativa supramencionado- nesta promotoria de
Justiça.
Do exposto, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, realizando-se os procedimentos de praxe. Nos termos do art. 12º, da
Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, deixo de encaminhar o presente procedimento ao Conselho Superior do
Ministério Público do Estado do Piauí.
Paulistana-PI, 06 de maio de 2022.
RAIMUNDO NONATO MARTINS RIBEIRO JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª PJ de Esperantina-PI, Respondendo pela PJ de Paulistana-PI (Portaria nº 3441/2019)

3.23. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS- PI23443
Procedimento Administrativo nº 056.2021
SIMP nº 000227.361.2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo cujo mote é fiscalizar e acompanhar a execução de obra pública de academia de saúde no Município de
Bocaina-PI, bem como a utilização do dinheiro público.
Segundo noticiado, a obra foi avaliada em R$ 124.500,00 (cento e vinte e quatro mil e quinhentos reais) e está paralisada há mais de 3 (três)
anos.
Solicitou-se ao Município de Bocaina-PI, via PGM, que apresentasse manifestação sobre os fatos narrados, bem como o projeto executivo da
obra em questão e procedimento licitatório pertinente.
Em resposta, a procuradoria municipal fez solicitação de dilação de prazo para apresentação da documentação pertinente, que foi deferida.
Decorrido o prazo, o servidor da secretaria unificada responsável pelo procedimento buscou contatar o responsável pelo recebimento dos e-mails
da procuradoria e pela protocolização de resposta, mas não obteve resultado.
Posteriormente, em 26.08.2021, foi juntada a resposta do Município de Bocaina-PI, aduzindo que as obras da referida academia de saúde foram
retomadas, tendo sido juntados posteriormente, em ID: nº 33950565, os procedimentos licitatórios pertinentes.
Denota-se da manifestação, registros fotográficos e demais documentações enviadas pelo ente municipal que a obra se encontra em estado de
atividade.
Por intermédio do Motorista Ministerial, realizou-se registro fotográfico da obra em lume na data de 17.01.2021 (Juntada de ID: nº 34475256), o
qual demonstra que a obra se encontra aparentemente finalizada. Também consta nas fotografias placa de inauguração da referida obra datada
de 12 de setembro de 2021.
Solicitou-se ao Município de Bocaina-PI que informasse e comprovasse documentalmente a atual situação da obra de academia de saúde do
município. A municipalidade respondeu colacionado aos autos registros fotográficos que demonstram a conclusão da citada obra (ID: nº
53265753).
É o relatório. Decido.
O presente Procedimento Administrativo foi instaurado com o objetivo de fiscalizar e acompanhar a execução de obra pública de academia de
saúde no Município de Bocaina-PI, bem como a utilização do dinheiro público.
Conforme se depreende dos autos, especialmente no que se refere às juntadas de ID: nº 53265753 e 34475256 em que constam registros
fotográficos realizados pelo ente municipal e por servidor deste Órgão Ministerial, a obra fiscalizada se encontra concluída e em bom estado
de conservação.
Portanto, o presente procedimento encontra-se com seu objeto esgotado diante da atuação resolutiva deste Parquet.
Por todos os fatos e fundamentos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por ausência de justa causa, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Deixo de comunicar as partes tendo em vista que o procedimento foi aberto em face de dever de ofício.
No azo, este Órgão Ministerial determina o que se segue:
Publique esta decisão no Diário do MP-PI;
Com remessa de cópia digital da presente decisão de arquivamento, comunique-se ao E. CSMP/PI para controle finalístico;
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Picos/PI, 25 de abril de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
Inquérito Civil n. 035.2021. SIMP 000755.361.2021
Página 48

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1093 Disponibilização: Quarta-feira, 11 de Maio de 2022 Publicação: Quinta-feira, 12 de Maio de 2022

DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para averiguar suposto descumprimento de mandado constitucional por parte do Município de Wall FerrazPI, tendo em vista a ausência de resposta à requerimento formulado por servidora pública municipal, bem como possível ausência de processo
administrativo municipal.
Solicitou-se ao Município de Wall Ferraz-PI, que apresentasse, no prazo de 10 (dez) dias, cópia da Lei que regula o processo administrativo
municipal, cópia do processo administrativo referente ao requerimento feito pela Sra. Maria Raimunda Ferreira e que indique motivo de o
requerimento não ter sido respondido.
Em resposta, o gestor municipal, Sr. Luiz Guilherme Maia de Sousa, informou que somente tomou conhecimento do requerimento da servidora
em 21.10.2021, tendo em vista na época do pedido, houve substituição da Secretaria de Educação. Junto à resposta, afirmou apresentar cópia
da lei que regula o processo administrativo municipal, cópia do requerimento da servidora e ofício de indeferimento do requerimento (Juntadas de
ID: nº 34079275 e 34692998).
É o relatório. Decido.
O inquérito civil sob análise foi instaurado para investigar notícia de aparente descumprimento de mandado constitucional por parte do Município
de Wall Ferraz-PI, tendo em vista a ausência de resposta à requerimento formulado por servidora pública municipal, bem como possível ausência
de processo administrativo municipal.
De acordo com o ente municipal, o Prefeito Municipal só tomou conhecimento do requerimento em 21.10.2021, ao ser alertado por este órgão,
haja vista o requerimento ter sido realizado no período em que a Secretária de Educação fora substituída.
Também demonstrou o gestor do Município de Wall Ferraz que, logo após tomar conhecimento do requerimento pendente, procedeu à sua
resposta, conforme Ofício em que se informa o indeferimento constante em ID: nº 34079275.
Pois bem, a documentação coligida aos autos durante a instrução do inquérito civil não foi capaz de demonstrar desorganização administrativa
generalizada, tampouco conduta dolosa por parte do agente. Aparentemente, houve singular infortúnio em relação ao processo administrativo em
lume.
De mesmo modo, não há notícia de que o Município de Wall Ferraz tem reiteradamente deixado de responder aos requerimentos administrativos.
Sendo assim, inexiste fundamento para a propositura de ação civil pública e/ou ação de improbidade administrativa.
Por todo o exposto, e diante da ausência de interesse processual para o ajuizamento de ação civil pública e/ou ação de improbidade
administrativa, promove-se o ARQUIVAMENTOdo presente inquérito civil, nos termos do disposto no artigo 9º, caput, da Lei nº 7.347/85, artigo
10, caput e da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Assim, DETERMINO à Secretaria Unificada das PJ's de Picos que:
1. Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI; 2.Informe-se a Ouvidoria do MPPI acerca desta decisão;
Encaminhe-se os autos para o EgrégioConselhoSuperiordoMinistério Público, nos moldes do artigo 9º, § 3º, da Lei Federal nº 7.347/85, para
exameedeliberaçãoda promoçãodearquivamento;
Após o retorno dos autos do Eg. CSMP, havendo homologação, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos/PI, 08 de março de 2022.
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça

3.24. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ - PI23444
SIMP N° 000101-184.2022
DECISÃODEARQUIVAMENTO
A Notícia de Fato em epígrafe fora instaurada em virtude do recebimento de Habilitação de Casamento oriunda do Cartório do Ofício Único de
São João da Serra.
Parecer favorável à Habilitação assinado e encaminhado ao Cartório. Sucinto relatório.
Ao que se vê dos fólios, as diligências necessárias ao caso foram realizadas e a demanda encontra-se solucionada.
Sucinto relatório.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP em seu Artigo 4º, I, reza que:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
- o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
- a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
- for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
Assim só nos resta DETERMINAR o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, na forma do art. 4º, I da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos
autos para deliberação, conforme a previsão do art. 5º da Resolução em destaque.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Após, arquive-se com baixa e registros necessários.
Castelo do Piauí, Datado Eletronicamente
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor de Justiça

3.25. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR - PI23445
DECISÃO
SIMP 000016-308/2021
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar a notícia de potenciais irregularidades nas prestações de contas apresentadas pelo município
de Campo Maior nos convênios 130/15 e 119/16, celebrados com o Estado do Piauí, por sua Secretaria Estadual de Saúde.
A SESAPI encaminhou cópia dos processos AA.900.1.149495/17-54, AA.900.1.147824/17-46 e AA.900.1.148824/17-28, referentes à prestação
de contas do convênio nº 130/15, e cópia do processo AA.900.1.147822/17-20, referente à prestação de contas do convênio nº 119/16.
Vieram 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.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática
ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia
investigativa, impondo-se seu estancamento.
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A Administração Pública é regida sob a égide dos princípios Constitucionais, que servem de escopo para o detentor do exercício público se
balizar, dentre os quais está o Princípio da legalidade, eficiência e moralidade, expressamente previstos no art. 37, caput, da CRFB/88.
O convênio nº 130/2015 foi celebrado em 17/12/2015 pelo então prefeito municipal Paulo Cezar de Sousa Martins, no valor de R$350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais), com prazo de vigência até 04/12/2016 e teve por objeto a aquisição de insumos estratégicos para secretaria
municipal de saúde de Campo Maior através da emenda parlamentar do deputado estadual Aluísio de Souza Martins. A prestação de contas final
foi apresentada em 05/10/2017.
O convênio 119/16 foi celebrado em 24/06/2016 pelo então prefeito municipal Paulo Cezar de Sousa Martins, no valor de R$500.000,00
(quinhentos mil reais), com prazo de vigência até 25/05/2017 e teve por objeto a aquisição de material gráfico e insumos hospitalares de uso
único para auxiliar no processo de melhoramento do funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Maior, por meio de manutenção
de nossas unidades de saúde. A prestação de contas final foi apresentada em 25/09/2017.
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 de prova da efetiva perda patrimonial.
Analisando a prestação de contas final dos convênios nº 130/2015 e 119/2016 a SESAPI identificou irregularidade de cunho formal, tais como
ausência dos documentos relativos à licitação, ausência de identificação do número do convênio nas notas fiscais, ausência de previsão de
outras fontes de recursos no contrato celebrado com a empresa fornecedora, constando apenas a fonte tesouro municipal e divergência de
valores entre notas de empenho e notas fiscais.
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, vez que não há prova de que o serviço não foi prestado.
Assim, não restou configurado o elemento subjetivo específico necessário para a sanção em sede de ação de improbidade administrativa do exprefeito Paulo Cezar de Sousa Martins, gestor responsável pela execução dos convênios objetos do procedimento em lume, 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. Esgotadastodasasdiligências, ou não havendo necessidade de sua realização, o Membro do Ministério Público, caso se convença da
inexistência defundamentoparaaproposituradaaçãocivilpública, promoverá o arquivamento do inquérito civil ou procedimento preparatório,
fundamentadamente.
Desse modo, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento ou para o
ajuizamento de Ação Civil Pública, sem prejuízo de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou a instauração de
novo Inquérito Civil, sem prejuízo das provas já colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Publique-se esta decisão no Diário do MPPI.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça

3.26. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ - PI23447
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ INQUÉRITO CIVIL nº 11/2022
Portaria nº. 21/2022
Assunto: apurar possível desvio de finalidade na nomeação do cargo em comissão "Diretora de Abastecimento e Logística da Secretaria de
Assistência Social" do município de Uruçuí- PI, da servidora Joanary Andrade.
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, pelo Art. 2º, §4º, da Resolução 23,
do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria de Justiça o Inquérito Civil nº 57/2021 (SIMP 000061-206/2020), visando apurar possível desvio
de finalidade na nomea- ção do cargo em comissão "Assessor II", da servidora Joanary Andrade;
CONSIDERANDO que foi constatado que a servidora Joanary Andrade, na rea- lidade, exercia atividades burocráticas e operacionais,
incompatíveis com as atribuições do cargo comissionado de assessor, na forma prevista na Constituição Federal;
CONSIDERANDOque, uma vez constada a ilegalidade da nomeação da servidora, foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta nº 02/2021, no
qual o Prefeito Municipal de Uruçuí se comprometeu a exonerar a servidora Joanary Andrade do cargo de "Assessor II";
CONSIDERANDO que, no parágrafo primeiro da cláusula segunda do TAC n. 02/2021, também foi determinado que caso o Ministério Público
venha a constatar outros servidores na mencionada situação irregular, ou seja, ocupando cargos em comissão, mas
sem desempenhar funções de direção, chefia ou assessoramento, dará conhecimento ao Município de Uruçuí-PI para que estes também sejam
incluídos nas disposições da presente cláusula, aguardando-se as suas exonerações no prazo estipulado;
CONSIDERANDOque o Município de Uruçuí encaminhou portaria de exoneração da servidora Joanary Andrade do cargo de "Assessor II";
CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, que após ser exonerada do cargo de Assessor II, Joanary Andrade
foi nomeada para o cargo de "Diretora de Abastecimento e Logística da Secretaria de Assistência Social", com remuneração bruta de R$
1.500,00, conforme publicação da folha de pagamento do mês de março de 2022 no Portal da Transparência do município de Uruçuí1;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração;
CONSIDERANDO que, embora o art. 37, V, da Constituição Federal autorize, a título de exceção à obrigatoriedade da aprovação prévia em
concurso público, a investidura em cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e destinado às funções de direção,
chefia e assessoramento, essa forma de provimento não pode ser realizada em violação aos princípios que norteiam a Administração Pública;
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 1010, em sede de Repercussão Geral, concluiu que a criação de cargos
em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público somente se justifica quando presentes os
pressupostos constitucionais para sua instituição. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:2
"a) a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício defunções de direção, chefia e assessoramento, não se
prestando ao desempenhodeatividadesburocráticas, técnicasouoperacionais;
tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de
servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e
as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clarae objetiva, na própria lei queosinstituir".
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 734/2018 dispõe sobre a criação de cargos efetivos e comissionados, e consolida os cargos já
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existentes, no âmbito do município de Uruçuí;
1Disponível em: http://picontreina9.dcfiorilli.com.br:8079/transparencia/ Acesso em 03 de maio de 2022.
2 (STF. Plenário. RE 1041210 RG, Rel. Dias Toffoli, julgado em 27/09/2018 (Repercussão Geral - Tema 1010).
CONSIDERANDO que o ANEXO III da Lei Municipal nº 734/2018 não dispõe acerca do cargo comissionado de Diretor de Abastecimento e
Logística da Secretaria de Assistência Social;
CONSIDERANDO que, no Termo de Ajustamento de Conduta nº 02/2021, na cláusula primeira, o Prefeito Municipal de Uruçuí também se
comprometeu a enviar projeto de lei à Câmara Municipal de Uruçuí com o objetivo de revogar ou alterar a Lei Municipal nº 734/2018, podendo,
alternativamente, extinguir os cargos de Assessor I, Assessor II e Assessor Especial criados pela mencionada Lei, ou, definir as atribuições dos
mencionados cargos, de forma específica, objetiva e clara, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1010,
atribuindo aos mencionados cargos apenas funções de direção, chefia ou assessoramento, que pressuponham a necessária relação de confiança
entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
CONSIDERANDOque o projeto de Lei Complementar nº 02, de 10 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a nova organização e a estrutura
administrativa do Poder Executivo Municipal e dá outras providências, foi encaminhado pelo Prefeito Municipal de Uruçuí para apreciação da
Câmara Municipal;
CONSIDERANDO que, atendendo à requisição desta Promotoria de Justiça no Ofício n°207/2022-02PJU no Inquérito Civil nº 57/2021 (SIMP
000061-206/2020), o Presidente da Câmara Municipal de Uruçuí informou que o projeto de Lei Complementar nº 02, de 10 de fevereiro de 2022
foi aprovado por unanimidade pela referida Casa Legislativa em sessão realizada em 21 de março de 2022, mas ainda não há informações se a
lei já foi sancionada e publicada no Diário Oficial;
CONSIDERANDO que o art. 21, §1º, VI, c, do referido projeto de lei prevê o cargo comissionado de Diretor de Abastecimento e Logística da
Secretaria de AssistênciaSocial, com atribuição prevista no item 83 do ANEXO IV de dirigir e planejar as atividades de abastecimento de bens
duráveis, e não duráveis da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela
eficiência na prestação destas atividades, além de realizar outras tarefas afins;
CONSIDERANDO que os cargos comissionados, no âmbito da Administração Municipal, devem ser criados mediante lei e as atribuições devem
ser descritas de forma clara e objetiva;
CONSIDERANDO que há necessidade de apurar, de forma mais aprofundada a questão, para promover a responsabilidade do autor da infração
legal;
RESOLVE:
I N S T A U R A R
I N Q U É R I T O
C I V I L
n º
1 1 / 2 0 2 2
p a r a
a p u r a r
p o s s í v e l
desviodefinalidadenanomeaçãodocargoemcomissãoDiretoradeAbastecimentoeLogística
3
da Secretaria de Assistência Social do município de Uruçuí-PI, da servidora Joanary Andrade.
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva.
DETERMINOdesde logo:
Registrar o procedimento no sistema SIMP;
Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção do Ministério Público do Piauí, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí,
e para fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Dando continuidade às diligências, REQUISITO ao Município de Uruçuí,através de sua Procuradoria Geral, que informe a esta Promotoria de
Justiça, no prazo de 15 dias:
quando ocorreu a nomeação da servidora Joanary Andrade para o cargo de Diretora de Abastecimento e Logística da Secretaria de Assistência
Social, encaminhando a respectiva portaria de nomeação;
quais as atribuições do cargo de Diretor de Abastecimento e Logística da Se- cretaria de Assistência Social e se o referido cargo exige formação
técnica ou de curso supe- rior específico para seu exercício;
qual o nome do servidor ou servidora que ocupava o cargo anteriormente, en- caminhando cópia da portaria de exoneração;
se o projeto de Lei Complementar nº 02/2022, que foi aprovado por unanimi- dade pela referida Casa legislativa em sessão realizada em 21 de
março de 2022, já foi sanci- onado pelo Prefeito Municipal de Uruçuí e se já está em vigência? Em caso positivo, encami- nhe documento
comprobatório da publicação da Lei;
se, além do projeto de Lei mencionado, outra lei anterior criou o cargo co- missionado de Diretor de Abastecimento e Logística da Secretaria de
Assistência Social no âmbito do município de Uruçuí e encaminhe cópia do texto da referida lei;
Junte-se aos autos cópia dos autos do Inquérito Civil nº 57/2021 (SIMP 000061-206/2020) e da captura de tela da consulta formulada ao Portal
da Transparência do Município de Uruçuí referente à folha de pagamento do mês de março de 2022, em que cons- ta o nome da investigada no
cargo de Diretora de Abastecimento e Logística da Secretaria de Assistência Social;
À Secretaria desta Promotoria de Justiça que, caso não haja resposta no prazo estipulado, determino, desde já, que reitere-se o ofício por uma
vez; e após resposta ou novamente escoado o prazo, fazer conclusão.
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUISIÇÃO formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registro
de praxe.
Uruçuí, 03 de maio de 2022.
Edgar dos Santos Bandeira Filho Promotor de Justiça

4. EXPEDIENTE DO GABINETE
[]

4.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI 23440
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SIMP 000439-240/2020.
VistosemCorreição.
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado nesta Promotoria de Justiça para apurar suposto abuso sexual sofrido pela criança R. C. N.
S., bem como a necessidade de regularizar sua guarda e de sua irmã, a criança E.
N. S., conforme relatório encaminhado pelo Conselho Tutelar de São Miguel do Tapuio.
Em sede de diligências, determinou-se a expedição de ofício à Autoridade Policial para que procedesse com investigação, a fim de averiguar o
suposto abuso sexual sofrido pela criança R.C.N.S.
Em resposta, a Autoridade Policial informou que foi instaurado Inquérito Policial (IP 6019/2021) e que tramita processo judicial sob nº 080065947.2021.8.18.0071 (ID nº 34090550).
É o relatório. Passo a decidir.
Verifica-se que foram adotadas as medidas necessárias para proteção das crianças com o acionamento do órgão com atributo para dar efetiva
resolução ao caso em apreço de forma que o objeto do presente procedimento está sendo discutido na esfera judicial - processo nº 080065947.2021.8.18.0071, no qual consta parecer desta Promotoria de Justiça.
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Ademais, a guarda das crianças também é objeto de ação judicial (autos nº 0800921-31.2020.8.18.0071).
Diante do exposto, promovo o ARQUIVAMENTOdo presente Procedimento Administrativo, em virtude da demanda ser discutida na esfera
judicial, contando com a atuação desta Promotoria de Justiça.
Comunique-se a presente Decisão de Arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público, sem necessidade de remessa dos autos para
homologação do arquivamento, conforme previsão do art. 12 da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, deixo de cientificar eventual interessado, conforme estatui o §2º do art. 13, da Resolução nº 174, de 4 de julho de
2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. 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 SIMP.
Após, não havendo apresentação de recurso, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante §4º do art. 13, da Resolução CNMP nº 174/2017,
comunicando-se ao E. CSMP.
Expedientes necessários.
São Miguel do Tapuio-PI, 29 de Abril de 2022.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
Promotora de Justiça

4.2. EXTRATO DE DECISÕES23446
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0725.0007656/2022-73
Requerente: Hugo de Sousa Cardoso
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução nº 13/2013-CSMP-PI, em consonância com o Parecer Orçamentário e Financeiro nº 123/2022, da
Coordenadoria de Contabilidade e Finanças (Doc. Sei nº 0212465) e o Parecer da Controladoria Interna de nº 192/2022 (Doc. Sei nº 0216508), o
pagamento de ½ (meia) diária, ao SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL HUGO DE SOUSA CARDOSO, por deslocamento de
Teresina-PI para Luzilândia-PI no dia 11 de março de 2022, para representar o Ministério Público do Estado do Piauí, no evento de Aniversário de
Luzilândia - 132 anos, na Inauguração da Sede do Procon e Procuradoria Municipal de Luzilândia, conforme Portaria PGJ/PI nº 749/2022 (Doc.
Sei nº 0206549), e devidamente registrado no Controle de Diárias (Doc. Sei nº 0207503).
Teresina-PI, 06 de abril de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0725.0008379/2022-49
Requerente: Hugo de Sousa Cardoso
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução nº 13/2013-CSMP-PI, em consonância com o Parecer Orçamentário e Financeiro nº 126/2022, da
Coordenadoria de Contabilidade e Finanças (Doc. Sei nº 0212745) e o Parecer da Controladoria Interna de nº 204/2022 (Doc. Sei nº 0216383), o
pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia), ao SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL HUGO DE SOUSA CARDOSO, por
deslocamento à Fortaleza-CE, no período de 23 a 25/03/2022, para participar do XXIV Congresso Nacional do Ministério Público na referida
cidade, conforme Portaria PGJ/PI nº 868/2022 (Doc. Sei nº 0211082), e devidamente registrado no Controle de Diárias (Doc. Sei nº 0212737).
Teresina-PI, 05 de abril de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0725.0008449/2022-02
Requerente: Hugo de Sousa Cardoso
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução nº 13/2013-CSMP-PI, em consonância com o Parecer Orçamentário e Financeiro nº 125/2022, da
Coordenadoria de Contabilidade e Finanças (Doc. Sei nº 0212451) e o Parecer da Controladoria Interna de nº 205/2022 (Doc. Sei nº 0216468), o
pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia), ao SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL HUGO DE SOUSA CARDOSO, por
deslocamento à Macapá-AP, no período de 06 a 08/04/2022, para representar o Ministério Público do Estado do Piauí, na Reunião Ordinária do
Conselho Nacional de Procuradores-gerais do Ministério Público dos Estados e da União, em substituição ao Procurador-Geral de Justiça, na
referida cidade, conforme Portaria PGJ/PI nº 844/2022 (Doc. Sei nº 0210788), e devidamente registrado no Controle de Diárias (Doc. Sei nº
0212448).
Teresina-PI, 06 de abril de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0364.0011507/2022-63
Requerente: Taíse Madeira Souza
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 193/2022
(Sei nº 0226963) e da Controladoria Interna sob nº 277/2022 (Sei nº 0229913), o pagamento referente a 06 (seis) diárias e ½ (meia), à POLICIAL
MILITAR TAÍSE MADEIRA SOUZA, sob matrícula nº 15844, devido a seu deslocamento de Teresina-PI a Itainópolis-PI, no período de 24 a
30/04/2022, para realizar a segurança do ônibus itinerante por ocasião do evento "MP EM AÇÃO-PROCON ITINERANTE", na comarca da
referida cidade, conforme Portaria PGJ/PI nº 1184/2022 (Sei 0226338).
Teresina-PI, 04 maio de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0011529/2022-35
Requerente: Alexandre Leite Barbosa
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
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Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 192/2022
(Sei nº 0226748) e da Controladoria Interna sob nº 287/2022 (Sei nº 0231341), o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia),em favor do
servidor ALEXANDRE LEITE BARBOSA, Assessor Ministerial, sob matrícula nº 15608,devido a seu deslocamento de Teresina-PI para São
Raimundo Nonato-PI, no período de 18 a 20/04/2022, para acompanhar o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Cleandro Alves de Moura, que
participou do "Programa MPPI por todo o Piauí", na referida cidade, conforme Portaria PGJ/PI nº 1185/2022 (Sei 0226463).
Teresina-PI, 09 maio de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0010.0012021/2022-31
Requerente: Jonas Ferreira Paz
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 195/2022
(Sei nº 0229639) e da Controladoria Interna sob nº 285/2022 (Sei nº 0231664), o pagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia), em favor do
servidor JONAS FERREIRA PAZ, Chefe da Divisão de Serviços Gerais, devido a seu deslocamento de Teresina-PI a Paulistana/PI, no período
de 02 a 05/05/2022, a fim de realizar reparos elétricos, hidráulicos, sanitários, e estruturais na sede da Promotoria de Justiça da referida cidade,
conforme Portaria PGJ/PI nº 1242/2022.
Teresina-PI, 09 maio de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0011.0012271/2022-56
Requerente: Andressa Kerllen Nunes Silva
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 202/2022
(Sei nº 0231367) e da Controladoria Interna sob nº 290/2022 (Sei nº 0231910), o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia), em favor da
servidora ANDRESSA KERLLEN NUNES SILVA (Assessora Ministerial), devido a seu deslocamento de Teresina-PI a Luís Correia-PI, no
período de 04 a 06/05/2022, para participar do Fórum Extraordinário promovido pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação - UNDIME na referida cidade, conforme Portaria PGJ/PI nº 1355/2022 (Sei nº 0231315).
Teresina-PI, 09 maio de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0364.0012296/2022-03
Requerente: Arnaldo de Melo Castelo Branco Júnior
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 203/2022
(Sei nº 0231406) e da Controladoria Interna sob nº 291/2022 (Sei nº 0231791), o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia), em favor do
MILITAR ARNALDO DE MELO CASTELO BRANCO JÚNIOR, devido a seu deslocamento de Teresina-PI para Paulistana-PI, no período de 02 a
03/05/2022, para realização de vistoria in loco, no imóvel que sediará a Promotoria de Justiça da referida cidade, para fins de verificação das
condições de segurança do local e elaboração de relatório de análise de riscos, conforme Portaria PGJ/PI nº 1344/2022 (Sei nº 0231383).
Teresina-PI, 09 maio de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2022/FPDC23412
EXTRATO DO CONTRATO N° 04/2022/FPDC
a) Espécie: Contrato n°. 04/2022, firmado em 11 de maio de 2022, entre o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, inscrito no
CNPJ:24.291.901/0001-48 , e a empresa 2P COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 24.476.378/000124;
b) Objeto: aquisição de material permanente (Mesas e Gaveteiros), conforme as especificações contidas no Item "D" (Anexo I deste Edital), e
anexo I deste Contrato;
c) FundamentoLegal: Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa:nº. 19.21.0427.0010007/2022-42 -SEI;
e) ProcessoLicitatório: Pregão Eletrônico n.º 02/2022 (Ata de Registro de Preços nº 08/2022);
f) Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura, e encerramento na
mesma data no ano seguinte ao da assinatura, tendo eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, nos
termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993;
g)Valor: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 37.928,00 (trinta e sete mil, novecentos e vinte e oito reais);
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25104;Projeto/Atividade: 4104;Fonte de Recursos: 118; Natureza da Despesa: 4.4.90.52 Nota de Empenho: 2022NE00051;
i) Signatários: pela contratada: Sra. Maria das Graças Carvalho Oliveira, portadora do CPF (MF) nº ***.503.056-**, e contratante, Dr. Nivaldo
Ribeiro, coordenador geral do Procon/MP-PI.
ANEXO I
EMPRESA VENCEDORA: 2P COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS EIRELI, CNPJ: 24.476.378/0001-24
ENDEREÇO: RUA JOSE BONIFÁCIO MENDES, N.º 135, BAIRRO JARDIM DOS COMERCIÁRIOS, CEP: 31.640-005, BELO
HORIZONTE/MG.
REPRESENTANTE: MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO OLIVEIRA, CPF: 009.503.056-50
FONE: (31) 3110-4028/ (31) 99549-6741, E-MAIL: 2pcomerciodemoveis@gmail.com
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LOTE I
2
ª
AQUISIÇÃ
O
ITE
M

2

QTDE. REFISTRADA

V A L O R
UNITÁRIO

ESPECIFICAÇÃO

MESA
EM
"L"
DIMENSÕES: 1400 X 600
X 1400 X 600 X 740 MM
(LXPXLXPXH).
(Variação máxima de 5%
nas medidas para mais ou
para menos).
Tampo constituído em
MDP de 25 mm de
espessura,revestida em
laminado melamínico de
baixa pressão texturizado
em ambas as faces, borda
frontal e posterior com
acabamento em fita de
PVC de 3 mm de
espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt em todo seu
perímetro, com raio
mínimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com
acabamento em fita de
PVC de 2 mm de
espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt em todo seu
perímetro.Painel frontal em
madeira MDP de 18 mm
de espessura, revestida
em laminado melamínico
de baixa pressão
texturizado em ambas as
faces. Bordas com
acabamento em fita de
PVC de 1 mm de
espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt, em todo seu
perímetro. Painel frontal
fixado às estruturas
laterais da mesa através
de rebites de repuxo de
aço e parafusos de aço e
buchas metálicas.Duas
calhas para passagem de
fiação sob o tampo,
permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia,
lógico e telefônico, em
chapa de aço #16 de
espessura, com quatro
pontos para instalação de
tomadas de energia
(conforme novo padrão
brasileiro de plugues e
tomadas) e quatro pontos
para instalação de
tomadas tipo RJ e um
divisor de cabos. Dois pés
laterais em aço, cada pé
composto de: Duas
colunas verticais em chapa
de aço #18 medindo
668,5x62x40, R20 na parte
externa da coluna. Uma

FMMPPI

FPDC

30

30

R$ 1.566,00

P . G . A .
10007/202
2-42

V A L O R
TOTAL

FPDC

FPDC

5

R
$
7.830,00
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pata inferior estampada
em chapa de aço #16
medindo 580x73x25 mm
com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8.
Entre as colunas verticais
deverá haver duas tampas
sacáveis em aço chapa
# 2 0 ,
m e d i n d o
635x118x20mm. Ambas
tampas sacáveis deverão
proporcionar na parte
inferior e superior
passagem para subida e
decida de cabos. A parte
superior da estrutura será
em chapa de aço #14,
formato "U" medindo
480x43x15mm. Uma
coluna de canto sextavada
em chapa de aço fino frio
1.2mm de espessura
medindo 80x80x715mm
com tampa interna sacável
em aço chapa #22
medindo 550x61x20mm
com sistema de fixação
com
suporte
de
cremalheiras. Tampa
sacável
deverá
proporcionar na parte
inferior e superior
passagem para subida e
decida de cabos.
Regulador de altura M8x25
sextavado. Todas as
peças
deverão
recebertratamento
defostização (fosfato de
zinco) por imersão, a
pintura será no sistema de
eletrotástico epóxi.
MARCA: 2P
FABRICANTE:HOMEOFFI
CE
MODELO: PROMASTER

5

MESA RETANGULAR
DIMENSÕES: 1200 X 600
X 740 MM (LXPXH).
(Variação máxima de 5%
nas medidas para mais ou
para Menos).
Tampo constituído em
MDP de 25 mm de
espessura,revestida em
laminado melamínico de
baixa pressão texturizado
em ambas as faces,borda
frontal e posterior com
acabamento em fita de
PVC de 3 mm de
espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt em todo seu
perímetro, com raio
mínimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com
acabamento em fita de
PVC de 2 mm de
espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt em todo seu
perímetro.Dotadas com 02
passa cabos diâmetro de
60 mm em poliestireno
injetado de alto
impacto.Painel frontal em

30

40

R$ 930,00

25

R
$
23.250,00
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madeira MDP de 18 mm
de espessura, revestida
em laminado melamínico
de baixa pressão
texturizado em ambas as
faces. Bordas com
acabamento em fita de
PVC de 1 mm de
espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt, em todo seu
perímetro. Painel frontal
fixado às estruturas
laterais da mesa através
de rebites de repuxo de
aço e parafusos de aço e
buchas metálicas. Uma
calha estrutural para
passagem de fiação sob o
tampo, permitindo o
acesso a todo cabeamento
de energia, lógico e
telefônico, em chapa de
aço #16 de espessura,
com quatro pontos para
instalação de tomadas de
energia (conforme novo
padrão brasileiro de
plugues e tomadas) e
quatro pontos para
instalação de tomadas tipo
RJ e um divisor de cabos.
Dois pés laterais em aço,
cada pé composto de:
Duas colunas verticais em
chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40, R20 na parte
externa da coluna. Uma
pata inferior estampada
em chapa de aço #16
medindo 580x73x25 mm
com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8.
Entre as colunas verticais
deverá haver duas tampas
sacáveis em aço chapa
# 2 0 ,
m e d i n d o
635x118x20mm. Ambas
tampas sacáveis deverão
proporcionar na parte
inferior e superior
passagem para subida e
decida de cabos. A parte
superior da estrutura será
em chapa de aço #14,
formato "U" medindo
480x43x15mm. Todas as
peças deverão receber
tratamento de fostização
(fosfato de zinco) por
imersão, a pintura será no
sistema de eletrotástico
epóxi.
MARCA: 2P
FABRICANTE:HOMEOFFI
CE
MODELO: PROMASTER
R
$
31.080,00

VALOR TOTAL LOTE I : R$ 31.080,00 (TRINTA E UM MIL E OITENTA REAIS )
LOTE II

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO

QTDE. REFISTRADA

V A L O R
UNITÁRIO

2
ª
AQUISIÇÃ
O

V A L O R
TOTAL

P . G . A .
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10007/202
2-42

5

GAVETEIRO VOLANTE
COM 2 GAVETAS E 01
GAVETA ARQUIVO.
DIMENSÕES: 400 X 470 X
620 MM (LXPXH).
(Variação máxima de 5%
nas medidas para mais ou
para menos).
Tampo: constituído em
MDF/MDP
de
25
mmdeespessura,revestida
em laminado melamínico
de baixa pressão
texturizado em ambas as
faces, borda frontal e
posterior com acabamento
em fita de PVC de 2mm de
espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt em todo seu
perímetro. Bordas
transversais com
acabamento em fita de
PVC de 2mm de
espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt em todo seu
p e r í m e t r o .
Corpo:constituído em
MDF/MDP
de
18
mmdeespessura,revestida
em laminado melamínico
de baixa pressão
texturizado em ambas as
faces, com bordas em
PVC de 2mm de
espessura, colada a
quente pelo sistema holtm e l t .
G a v e t a s
confeccionadas em chapa
de aço #24 (0,60 mm) de
espessura (mínimo),
dobrada e soldada através
de eletro-fusão, , ou
gavetas confeccionadas
em MDP com 18mm de
espessura, revestida em
laminado melamínico de
baixa pressão texturizado
em ambas as faces, com
bordas em PVC de 2mm
de espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt, fundo em MDF
revestido de 3mm com
deslizamento suave sobre
corrediças em aço,
roldanas em nylon e eixos
em aço, uma gaveta com
corrediças telescópicas,
para armazenar pasta
suspenas. Frente das
g a v e t a s
e m
madeiraMDF/MDPde 18
mm de espessura,
revestida em laminado
melamínico de baixa
pressão texturizado em
ambas as faces.
Puxadores cava lateral,
com ressalto de 5mm para
o encaixe dos dedos
Acabamento das bordas

FMMPPI

FPDC

30

15

R$ 856,00

FPDC

FPDC

8

R
$
6.848,00
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em fita de PVC colada a
quente pelo sistema holtmelt. Fechadura com
fechamento simultâneo
das gavetas, com 02
chaves dobráveis. Com 04
rodízios.
MARCA: 2P
FABRICANTE:HOMEOFFI
CE
MODELO: GAVETEIRO
VALOR TOTAL LOTE II : R$ 6.848,00 (SEIS MIL , OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS )

R
$
6.848,00

VALOR TOTAL LOTE I+II : R$ 37.928,00 (TRINTA E SETE MIL , NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS )

R
$
37.928,00

Teresina/PI, 11 de maio de 2022.

5.2. EXTRATO DO CONTRATO Nº 18/2022/PGJ 23417
EXTRATO DO CONTRATO N° 18/2022/PGJ
a) Espécie: Contrato n°. 18/2022, firmado em 11 de maio de 2022, entre a Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a
empresa FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 12.957.444/0001-07;
b) Objeto: Aquisição de bens de natureza comum (placas), pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme as especificações contidas no item "D" do
Termo de Referência (anexo I do edital), e anexo I deste contrato;
c) FundamentoLegal: Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e do Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa:nº. 19.21.0010.0010866/2022-79 -SEI;
e) ProcessoLicitatório: Pregão Eletrônico n.º 47/2021(Ata de Registro de Preços nº 43/2021);
f) Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura e encerramento na
mesma data do ano seguinte ao da assinatura, tendo eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI, nos
termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993;
g)Valor: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ R$ 22.720,00 (vinte e dois mil, setecentos e vinte reais);
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101;Projeto/Atividade: 2980;Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa: 4.4.90.52Nota de Empenho: 2022NE00388;
i) Signatários: pela contratada: Sr. Igor José Paes Landim do Lago, portador do CPF (MF) nº ***.093.173-**, e contratante, Hugo de Sousa
Cardoso, Subprocurador de Justiça Institucional.
ANEXO I
EMPRESA VENCEDORA:Flex Projetos e Sistemas Ltda;CNPJ:12.957.444/0001-07;
ENDEREÇO:Av. Pedro Freitas, 2175, Vermelha, CEP: 64.018-000, Teresina-PI;
REPRESENTANTE:José Paes Landim do Lago, CPF: 891.093.173-68;
TELEFONE:(86) 3303-4100;
EMAIL:igor@flexmodular.com
ITEM

DESCRIÇÃO DO OBJETO

UND

QTDSOLCITADA PGA
Nº10866/2022-79

VALO
R
UNIT

VALOR
TOTAL

1

Placa de sinalização modularautopersonalizável, confeccionada em alumínio
extrudado e acabamento lateral anodizado fosco.

M²

4

R
$
5.680,
00

R
$
22.720,0
0

VALOR TOTAL: R$ 22.720,00 (vinte e dois mil, setecentos e vinte reais).
Teresina (PI), 11 de maio de 2022.

5.3. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 02 AO CONTRATO Nº. 23/2020/PGJ23418
a)Espécie: Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato nº. 23/2020, firmado em 10 de maio de 2022 entre a Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ - CNPJ
05.805.924/0001-89, e a Empresa Lanlink Soluçoes e Comercialização em Informática S.A , inscrito no CNPJ(MF) sob o nº. 19.877.285/0002-52.
b)ProcessoAdministrativo: n°.19.21.0016.0005361/2020-26;
c) Objeto: O Presente termo aditivo visa o acréscimo de aproximadamente 24,11% do valor inicial do contrato, referente ao acréscimo de 75
unidades o item 03 - Licença de Servidor em Nuvem Microsoft AzureMonetaryCommitcada licença com subscrição para 12 meses;(Azure
prepayment) Part Number: 6QK-00001.
d) Fundamento Legal: O presente termo aditivo decorre de autorização do Subprocurador de Justiça Institucional, exarada no Despacho
0206094, e encontra amparo legal no art.65,inciso I, alínea "b" da lei nº.8.666/93.
e) Do Valor: O total desse termo aditivo, para cobrir as despesas relativas ao ADITAMENTO QUANTITATIVO do contrato é R$ 472.972,50
(quatrocentos e setenta e dois mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).
f) Do Prazo De Vigência: O prazo de vigência deste termo aditivo contará a partir da sua assinatura até o dia 23 de setembro de 2022
(23/09/2022).
g) Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo;
h)Signatários: Pela contratada,Sr.Alexandre Mota Albuquerque contratante,CPF(MF) nº xxx.138.723-xx, e contratante, Dr. Hugo de Sousa
Cardoso, Subprocurador de Justiça Institucional.
Teresina- PI, 11 de maio de 2022.

5.4. EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2022/FPDC/PI

23419

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2022/FPDC/PI
a) Espécie: Contrato n° Nº 03/2022/FPDC/PI, firmado em 11/05/2022, entre o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, CNPJ n°
24.291.901/0001-48, e a Empresa HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 26.242.393/0001-33;
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b) Objeto: a aquisição de material permanente (Cadeiras), conforme as especificações contidas no Item "D" (Anexo I deste Edital), e anexo I
deste Contrato;
c) Fundamento LegalPregão Eletrônico n.º Pregão Eletrônico n.º 02/2022 (Ata de Registro de Preços nº 09/2022, lote III), obedecendo ao
disposto na Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: 19.21.0427.0010009/2022-85-SEI.
e) Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura, e encerramento na
mesma data no ano seguinte ao da assinatura, tendo eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, nos
termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993;
f) Valor: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 62.734,50 (sessenta e dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos);
g) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25104; Fonte de Recursos: 118; projeto/atividade: 4104; natureza da despesa: 4.4.90.52, Nota
de empenho: 2022NE00048;
h) Signatários: pelos contratados: Sr. Fábio De Oliveira Salamene, e CPF (MF) nº ***.867.698-** e contratante: Coordenador Geral do Procon/MPPI, Dr. Nivaldo Ribeiro.
Teresina, 11 de maio de 2022.
ANEXO
QUANTITATIVO ARP Nº 09/2022 - P.E Nº 02/2022 (LOTE III)
EMPRESA VENCEDORA: HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA,CNPJ: 26.242.393/0001-33
ENDEREÇO: RUA DR. ÁLVARO CAMARGOS, 1035 - SÃO JOÃO BATISTA, CEP: 31.515-200, BELO HORIZONTE/MG.
REPRESENTANTE: FÁBIO DE OLIVEIRA SALAMENE, CPF: ***.867.698-**
FONE: (31) 3327-5820 / 99353-0067
E-MAIL: fabio@homeofficecadeiras.com.br; comercial@homeofficecadeiras.com.br

ITEM

V A L O R
UNITÁRIO

DISCRIMI NAÇÃO

QTDE. SOLICITDA

Q T D E .
SOLICITDA

P G A
N º
19.21.0427.0010009/202285 FPDC

V A L O R
TOTAL

5

CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO,
R$ 1.176,15
ESTOFADO COM BRAÇOS REGULÁVEIS

30

R$ 35.284,50

6

CADEIRA FIXA MÉDIA COM BRAÇOS

30

R$ 27.450,00

R$ 915,00

TOTAL R$ 62.734,50 (Sessenta e dois mil setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

R$ 62.734,50

Teresina, 11de maio de 2022.

5.5. EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2022/FMMP/PI23420
EXTRATO DO CONTRATO N° 12/2022/FMMP/PI
a) Espécie: Contrato n°. 12/2022, firmado em 11 de maio de 2022, entre o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí,
CNPJ n° 10.551.559/0001-63, e a empresa ALTACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º
22.829.583/0001-09;
b) Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de conservação e manutenção de edificações, SOB DEMANDA do
Ministério Público do Estado do Piauí (Cobertura Sede Centro e aplicação de películas em janelas (GACEP e Secretaria Geral Leste)-ARP
nº 18/2021, P. E. nº 05/2021, Lote I, pelo Fundo de Modernização do MP/PI, discriminadas no Termo de Referência, conforme
Especificações/Descrição Técnica e demais condições deste edital e seus Anexos.;
c) FundamentoLegal: Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e do Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa:nº. 9.21.0431.0011425/2022-11 -SEI;
e) ProcessoLicitatório: Pregão Eletrônico n.º 05/2021, Ata de Registro de Preços nº 18/2021, Lote I;
f) Vigência: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia a contar da data de sua
correspondente publicação no DiárioOficial Eletrônico do MPPI, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, por convenção
entre as partes, conforme dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93;
g)Valor: O valor total do Contrato é de R$ 21.939,97 (vinte e um mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), devendo esta
importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente- Lei Orçamentária Anual de 2022.;
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25102;Projeto/Atividade: 4102;Fonte de Recursos: 118; Natureza da Despesa: 3.3.90.39Nota de Empenho: 2022NE00016;
i) Signatários: pela contratada: Sra. Francisca Silvana Medeiros Santos Macedo, portadora da cédula de identidade nº 1998447e CPF:
000.701.883-51, e contratante, Dr. Hugo de Sousa Cardoso, Subprocurador de Justiça Institucional.
ANEXO I
EMPRESA VENCEDORA: ALTACON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.829.583/0001-09
ENDEREÇO: RUA MARIA DO SOCORRO MAIA 16 QDA 18 CS 16 CNJ
RENASCENCA I, BAIRRO RENASCENÇA, TERESINA-PI
REPRESENTANTE: FRANCISCA SILVA MEDEIROS SANTOS MACEDO
FONE: (86) 99442-0584 / (86) 99471- 2671
E-MAIL: altaconeng@gmail.com
LOTE I - LOCALIDADE: TERESINA
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1
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DE
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DE
FIBROCIMENTO,
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E
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FORMA MANUAL,
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O. AF_12/2017

97647
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73968/00
1
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2000
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2,00
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R$ 2,40

R$ 37,00

395

50

790,00

948,00

790,00

948,00

1.543,50

1.850,00

1.543,50

1.850,00

9.420,29

11.288,5
5

5

COBERTURA

5.7

92543

TRAMA DE MADEIRA
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TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE
FIBROCIMENTO,
M E T Á L I C A ,
PLÁSTICA
OU
TERMOACÚSTICA,
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V E R T I C A L .
AF_07/2019INCLUSO

m²

500

8,89

R$ 10,65

395

3.511,55

4.206,75

94213

TELHAMENTO COM
T E L H A
D E
AÇO/ALUMÍNIO E =
0,5 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO
I Ç A M E N T O .
AF_07/2019

m²

500

30,22

R$ 36,22

138,25

4.177,92

5.007,42

94228

CALHA EM CHAPA
D E
A Ç O
GALVANIZADO
NÚMERO
24,
DESENVOLVIMENTO
DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE
V E R T I C A L .
AF_07/2019

M

200

37,16

R$ 44,54

21

780,36

935,34

94231

RUFO EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 24, CORTE
DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE
V E R T I C A L .
AF_07/2019

M

200

22,63

R$ 27,12

42

950,46

1.139,04

5.509,21

6.602,10

5.509,21

6.602,10

5.8

5.10

5.11

P I S O S
REVESTIMENTOS

7
7.10

87682

E

CONTRAPISO EM

m²

300

29,54

R$ 35,40

186,5
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ARGAMASSA TRAÇO
1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO
EM ÁREAS SECAS
SOBRE LAJE, NÃO
A D E R I D O ,
ESPESSURA 4CM.
AF_06/2014
8

PINTURA

8.2

APLICAÇÃO MANUAL
DE PINTURA COM
TINTA TEXTURIZADA
ACRÍLICA
EM
P A R E D E S
EXTERNAS DE
CASAS, UMA COR.
AF_06/2014

88423

11
11.2
9

m²

3000

10,32

R$ 12,37

65

DIVERSOS
3149

Película insulfilm
aplicada ou Similar

m²

200

21,95

R$ 26,31

17

670,80

804,05

670,80

804,05

373,15

447,27

373,15

447,27

VALOR TOTAL S/ BDI: R$ 18.306,95 (dezoito mil, trezentos e seis reais e noventa e cinco centavos)

18.306,95

VALOR TOTAL C/ BDI(19,85%): R$ 21.939,97 (Vinte e um mil, novecentos e trinta e nove reais e
noventa e sete centavos)

21.939,97

Teresina/PI, 11 de maio de 2022.

5.6. TERMO DE LICITAÇÃO DESERTA - TOMADA DE PREÇOS N° 02/202223423
Aos 11dias do mês de maio de 2022, às 09:00 horas, na sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos, os membros da CPL A, designados
pela Portaria PGJ nº 1138/2022, em sessão referente à licitação na modalidade Tomada de Preços nº 02/2022, Procedimento de Gestão
Administrativa nº 19.21.0431.0004627/2021-36, que tem como objeto aseleção da proposta mais vantajosa para acontratação de empresa
especializada para a execução de obras de ampliação do novo sistema de transporte vertical e atualização do sistema de combate a
incêndio no edifício do MPPI, sede centro, localizado na Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro, Teresina-PIpara a de acordo com as
especificações técnicas discriminadas no anexo I (Projeto Básico), certificam que nenhuma licitante enviou documentos para a realização de
cadastro, nem compareceu para a sessão pública, e, desse modo, restou a disputa DESERTA. Assim, considerando a necessidade de
contratação do objeto, o procedimento será encaminhado ao setor competente para providências cabíveis.
Tuany de Sousa França
Presidente da CPL A
Afranio Oliveira da Silva
Membro da CPL A
Érica Patrícia Martins Abreu
Membro da CPL A

6. GESTÃO DE PESSOAS
[]

6.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 23439
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 507/2022 - Republicação por incorreção
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº19.21.0092.0011326/2022-09,
RESOLVE:
CONCEDER 03 (três) diasde folga, nos dias02 e 03 de maio e 06 de junhode 2022,à servidora comissionadaMEG MARIA DA CONCEICAO
VAZ COELHO FRAGA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15840, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia, nos
termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão dos dias 17 de outubro de
2020 e 13 de março de 2021, conforme certidão expedida pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio
alimentação.
Teresina (PI), 26 de abril de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 553/2022
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 19.21.0724.0012837/2022-75,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 09 de abril de 2022 a 05 de outubro de 2022, 180 (cento e oitenta)dias delicença à gestante para a servidora ANA
LUIZA MASSTALERZ PIRES ARAGÃO, Técnico Ministerial, matrícula nº 332, lotada junto ao Núcleo de Práticas Autocompositivas e
Restaurativa - NUPAR, de acordo com o disposto no art. 96 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, Estatuto
dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, retroagindo seus efeitos ao dia 09 de abril de 2022.
Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 558/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº19.21.0014.0012757/2022-81,
RESOLVE:
CONCEDERao servidorTHYAGO JOSE PEREIRA JANUARIO, Técnico Ministerial, matrícula 256, lotado junto à Coordenadoria de Perícias e
Pareceres Técnicos,04 (quatro)dias de compensação para serem fruídos nos dias12, 13, 16 e 17 de maio de 2022, em razão de atuação no
Recesso Ministerial, referente aos dias 23 e 28/12/2021 e 03/01/2022, nos termos da Portaria PGJ/PI Nº 3478/2021, sem que recaiam descontos
sob o auxílio alimentação.
Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 559/2022
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 19.21.0134.0012915/2022-29:
RESOLVE:
CONCEDER03 (três)dias de folga,nos dias16, 17 e 18 de maiode 2022,à servidoraJAYANE FRANCISCA ESTEVÃO BARBOSA,Assessora de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15346, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Picos, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020,
como forma de compensação em razão do comparecimento aos Plantões Ministeriais nos dias 01 e 02/11/2020, conforme certidões expedidas
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 560/2022
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 19.21.0001.0012146/2022-89:
RESOLVE:
CONCEDERàNATERCIA RIBEIRO FERNANDES, Técnica Ministerial, matrícula nº 16021, lotada junto à Distribuição Processual de 1º Grau,03
(três)diasde compensação para serem fruídos nos dias16, 17e 18de maiode 2022, como compensação em razão de auxílio emPlantãonos dias
05 e 06/01/2022, conforme designação através da PORTARIA PGJ/PI Nº 179/2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 561/2022
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 19.21.0001.0012846/2022-07,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 09 a 11 de maio de 2022, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde à servidora ANGELA BORGES DE
MOURA CASTRO, Técnica Ministerial, matrícula nº 342, lotada junto à Assessoria para Distribuição de Processos de 1º Grau, 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 09 de maio de 2022.
Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 562/2022
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 19.21.0006.0012878/2022-38,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 05 a 06 de maio de 2022, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde servidora CICÍLIA LIZA ALMONDES
SANTOS, Assessora Ministerial, matrícula nº 15444, lotada no Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA), 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 05 de maio de
2022.
Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 563/2022
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 19.21.0428.0011205/2022-79,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 22 a 26 de abril de 2022, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde ao servidorALCIVAN DA COSTA
MARQUES, Técnico Ministerial, matrícula nº 173, lotado junto à Coordenadoria de Apoio Administrativo, 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 22 de abril de 2022.
Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 564/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº19.21.0727.0012858/2022-45:
RESOLVE:
CONCEDERao servidorDANIEL OSORIO MENESES CARVALHO, Assessor Ministerial, matrícula nº 15415, lotado junto à Subprocuradoria
Jurídica, 01 (um) dia de folga, para ser fruído no dia15 de agosto de 2022, como compensação em razão de atuação como avaliador no10°
Processo Seletivo de Estagiários de Nível Superior do Ministério Público do Piauí, conforme Edital nº 11/2021, sem que recaiam descontos sob o
seu auxílio alimentação.
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Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 565/2022
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 19.21.0079.0012552/2022-82 ,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 28 de abril de 2022 a 24 de outubro de 2022, 180 (cento e oitenta)dias delicença à gestante para a servidora
comissionadaLARISSA LOPES LACERDA, Assessora de Procurador de Justiça, matrícula nº 15057, lotada junto à 4ª Procuradoria de Justiça de
Teresina-PI, de acordo com o disposto no art. 96 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, retroagindo seus efeitos ao dia 28 de abril de 2022.
Teresina (PI), 11 de maio de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 566/2022
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 19.21.0243.0011369/2022-75:
RESOLVE:
CONCEDER, nos dias26 e 27 de abril de 2022,02 (dois)dias de licença para tratamento de saúde da servidoraJULIANA DA SILVA SANTOS,
Técnica Ministerial, matrícula 409, lotada junto ao Núcleo de Promotorias de Justiça de Bom Jesus, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 26 de abril de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 567/2022
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 19.21.0240.0010959/2022-35,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de18 a 20 de abril de 2022, 03(três)dias de licença para tratamento de saúde ao servidorcomissionadoBRUNO
GALISA DE OLIVEIRA, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula 15437, lotado junto à 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, 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), 11 de maio de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 568/2022
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 19.21.0378.0010151/2022-90:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de08 de abril a 06 de junhode 2022,60(sessenta)dias de licença para tratamento de saúde à servidoraMARIANA
GOMES SANTOS DE SOUSA, Técnica Ministerial, matrícula 419, lotada junto à Promotoria de Justiça de Bom Jesus, conforme perícia médica
oficial,nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 08 de
abril de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 569/2022
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 19.21.0316.0011913/2022-06:
RESOLVE:
CONCEDER03 (três)dias de folga,nos dias02, 09 e 27 de maiode 2022, àservidoraRAYSSA FERNANDES LIMA,Assessora de Promotoria de
Justiça, matrícula nº 15629, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Castelo Do Piauí, 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 19/07/2020 e 20/09/2020, conforme certidões expedidas
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
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