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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ23476
PORTARIA PGJ/PI Nº 1443/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias da Promotorade Justiça JULIANA
MARTINS CARNEIRO NOLETO, titular da Promotoria de Justiça de Palmeirais,referentes ao 2º 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), 12de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1451/2022
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 19.21.0316.0011794/2022-18,
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 Juazeiro do Piauí, dia 16 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 12 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1452/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 1062/2021;
CONSIDERANDO o despacho contido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa PGA/SEI nº19.21.0731.0013033/2022-13,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça LUÍSA CYNOBELLINA DE ASSUNÇÃO LACERDA ANDRADE, titular da 5ª Promotoria deJustiça de
Teresina, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Alto Longá, para atuar no Inquérito Civil SIMP nº 000047-156/2019,
revogando-se a Portaria PGJ/PInº 2328/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 12 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1453/2022
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 PGA/SEI nº 19.21.0018.0003275/2021-55,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora DANIELE ARAÚJO LIRA, Técnica Ministerial, matrícula nº 248, para atuar como gestora do Acordo de Cooperação
Técnica nº 11/2022, celebrado entre o Ministério Público do Estado do Piauí e o Município de Paulistana-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 12 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1454/2022
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 PGA/SEI nº 19.21.0116.0013031/2022-77,
RESOLVE
DESIGNAR, com efeitos retroativos, o Promotor de Justiça JOSÉ MARQUES LAGES NETO, titular da 11ª Promotoria de Justiça de Teresina,
respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Caracol, para participar do evento "Programa MPPI por todo o Piauí", realizado
de 18 a 20 de abril de 2022, na cidade de São Raimundo Nonato-PI, como parte do Plano Geral de Atuação - PGA 2022/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 12 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1456/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no Ofício N° 13 - CEAF/ MPPI, bem como o despacho exarado nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa PGA/SEI nº
19.21.0286.0003361/2022-15,
RESOLVE
DISPENSAR de suas atividades, no horário da realização do evento, os membros e servidores inscritos no curso "PRÁTICA ELEITORAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AS ELEIÇÕES 2022", dia 17 de maio do 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 12 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1457/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no Ofício N° 13 - CEAF/ MPPI, bem como o despacho exarado nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa PGA/SEI nº
19.21.0286.0003361/2022-15,
RESOLVE
CONVOCAR os Promotores de Justiça AMINA MACEDO TEIXEIRA DE ABREU SANTIAGO, JESSÉ MINEIRO DE ABREU E ESDRAS
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OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO, membros em vitaliciamento, para participarem do curso "PRÁTICA ELEITORAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AS ELEIÇÕES 2022", dia 17 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 12 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1458/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0235276 - CLC/ASSCOMPRAS - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0431.0011425/2022-11,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora CAROL CHAVES MESQUITA E FERREIRA, matrícula nº 226, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre o
Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí, CNPJ n° 10.551.559/0001-63, e a empresa ALTACON ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 22.829.583/0001-09 (CONTRATO Nº 12/2022/FMMP/PI).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 12 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1459/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação do
Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal do Júri - GAEJ, contida nos autos do Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0089.0013116/2022-30,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ANTENOR FILGUEIRAS LOBO NETO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, integrante do Grupo
de Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal do Júri - GAEJ, para atuar na sessão do Tribunal Popular do Júri referente ao
Processo Penal nº 0023169- 50.2016.8.18.0140, dia 18 de maio de 2022, na Comarca de Teresina-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 12 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1460/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021;
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça LUCIANO LOPES NOGUEIRA RAMOS, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, Coordenador do
CAOCRIM, para atuar nas audiências pautadas para os dias 16, 17, 18 e 19 de maio de 2022, na 4ª Vara Criminal de Teresina, em substituição
ao Promotor de Justiça Antônio Rodrigues de Moura.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 12 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI1461/2022
OPROCURADOR-GERALDE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso XIV, alínea"f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDOas informações constantes nos autos do Processo SEI nº 19.21.0422.0000366/2021-79,
RESOLVE
NOMEARos candidatos aprovadosno10ºProcesso Seletivo de Estagiários do Ministério Público do Estado do Piauí, realizado em 2021, conforme
Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem enviar os documentos exigidos no Edital de Abertura nº05/2021para aSeção de Estágios, por e-mail
(estagiariosmp@mppi.mp.br)em um único arquivo PDF,até o dia19 de maio de 2022;Link para acesso à relação de
documentoshttps://www.mppi.mp.br/internet/rh/crh-estagiarios/?sub=superior-e-pos-graduacao:documentos-para-posse
ANEXO ÚNICO
Local de estágio: ALTOS - PI
Área de Estágio: DIREITO
7

RAQUEL RODRIGUES LIMA

Local de estágio: ANTONIO ALMEIDA - PI
Área de Estágio: DIREITO
1

ODALI PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: DIREITO
135

RUBENS GABRIEL NUNES MOTA

136

ERIKA FIRMINO RIOS

137

ÁLVARO DANTAS AGUIAR

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 12 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1462/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
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no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0100.0013239/2022-36,
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE MAIO/2022
(Audiência de Custódia)
TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

15

11ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

ELIOVANE SIMONY DE ARAÚJO CAVALCANTE

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 12 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
[]

2.1. PORTARIA - SPROCINST23458
PORTARIA Nº 03/2022 - 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 protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0429.0011423/2022-95.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,o respectivo pagamento de4 (quatro) diárias e 1/2 (meia)
diária,totalizando as diárias em valor líquido deR$ 1.406,56 (Um mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e seis centavos),em favor
doPromotor de JustiçaMÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, e Coordenador do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com atuação no
Júri - GAEJ, pelo seudeslocamentode Teresina - PI para Caracol - PI,noperíodo de 02 a 06/05/2022, para atuar nas sessões plenárias do
Tribunal Popular do Júri nos dias 03, 04 e 05 de maio de 2022, na Comarca de Caracol-PI, referentes aos processos nº 000021821.2016.8.18.0089, nº 0000004-60.1998.8.18.0089 e nº 0000013-07.2007.8.18.0089, respectivamente, conforme Portaria PGJ/PI nº 1166/2022.
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-PI, 11de maio de 2022.
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS- PI23448
NF. 108.2019 SIMP 000912-088/2019
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada após declarações prestadas em atermação da senhora MARIA RAIMUNDA FERREIRA, professora
efetiva da rede municipal de ensino de Wall Ferraz/PI, a qual alegou possível perseguição política por parte do Prefeito Municipal e da Secretária
Municipal de Educação.
De acordo com a notícia, referida perseguição se deu pela relotação da noticiante para área de ensino diversa da qual foi efetivada, situação à
época comprovada ensejaria na atuação ministerial na seara da probidade administrativa por afronta aos princípios constitucionais da legalidade
e moralidade.
Despacho inicial datado de 27.10.2019 determinando que o feito tramitasse com a preservação de sigilo conforme solicitado pela noticiante, bem
como solicitação de informações e documentos ao Município de Wall Ferraz/PI e por fim, a extração de cópia da segunda atermação coligida aos
autos a fim de ser encaminhada à 3ª Promotoria de Justiça de Picos para que fossem adotadas as providências cabíveis, quanto a potencial
necessidade de averiguação do funcionamento de multisseriado na Escola Municipal Marechal Dutra.
Extrapolado o prazo de tramitação do feito sem que as diligências iniciais fossem integralmente cumpridas, bem como ante a ausência de
elementos mínimos de convicção primária do cometimento de ato de improbidade administrativa, foi exarada Decisão de Arquivamento em
14.05.2020.
Considerando o encaminhamento de diversos protocolos por parte da noticiante, determinou-se o desarquivamento do feito para juntada de cópia
de edital de 1997, o qual regeu o concurso público em que a Sra. Maria Raimunda Ferreira foi aprovada para o cargo de professora, conforme se
verifica em Id n. 53126372.
É o que cabe relatar. Passo a decidir.
Compulsando-se os autos foi possível perceber que o objeto da notícia é possível perseguição política sofrida pela noticiante por parte do Prefeito
Municipal de Wall Ferraz-PI e da Secretária Municipal de Educação.
DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
A situação em apreço configuraria ato de improbidade administrativa especificado pelo art. 11, caput e inc. II da Lei nº 8429/92, ipsis litteris:
Art. 11. 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, e notadamente:
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
No entanto, entrou em vigor na data de 25 de outubro de 2021 a Lei nº 14.230/2021, a qual promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429, de
2 de junho de 1992, que dispõe sobre improbidade administrativa.
Dentre outras alterações, referida norma legal modificou as condutas consideradas como ímprobas, prevista no art. 11 da Lei nº 8429/92, as
quais eram elencadas apenas de modo exemplificativo, tornando o rol de condutas taxativo.
Neste sentido, voltando ao caso concreto, temos que a conduta investigada nestes autos não é mais considerada passível de configurar ato de
Página 4

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1094 Disponibilização: Quinta-feira, 12 de Maio de 2022 Publicação: Sexta-feira, 13 de Maio de 2022

improbidade administrativa por ausência de previsão legal.
O art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não possui qualquer tipificação acerca de retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de
ofício, vejamos sua nova redação:
"Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole
os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
I - (revogado);
II - (revogado);
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento
por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;
IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras
hipóteses instituídas em lei;
V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à
obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
IX - (revogado);
X - (revogado);
XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou
de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de
confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;
XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da
Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de
serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
2. DO LOCAL DE LOTAÇÃO
Considerando, pois, que a noticiante pleiteia relotação para local em que foi lotada a primeira vez por meio da Portaria n. 086/1997, revelou-se
imprescindível verificar onde regularmente deveria ocorrer tal lotação.
Assim, revelou-se necessário analisar o Edital que regulamentou o Certame Público em que a noticiante logrou êxito a fim de verificar o que este
dispôs acerca da lotação em comento, e foi observado no item VII - DISPOSIÇÕES FINAIS, 8.2, que os candidatos classificados/aprovados
seriam convocados e lotados segundo a necessidade do ente municipal, para zona rural ou urbana, conforme se vê da imagem extraída do
documento juntado em Id n. 53126372:
Esclarece-se neste afã que o Edital é a lei que regula o concurso público, e, não estando especificamente nele disposto o local de lotação de
determinado cargo, fica este a critério do Município.
No caso em tela, restou clarividente que desde o nascedouro do concurso n. 001 de 16.05.1997, as lotações não foram especificadas, apenas
mencionou-se que estas ocorreriam nas zonas rurais e urbanas, as quais por sua vez possuíam as unidades escolares a serem lotados.
No tocante a Portaria n. 086/1997, conforme amplamente esclarecido à noticiante no dia 09.02.2022, nos autos do SIMP n. 000108-090/2022,
trata-se de instrumento normativo infralegal utilizado pela Administração Pública para determinar o cumprimento de uma instrução ou de várias
simultâneas, bem como para promover à estrutura administrativa organização documental.
Assim, e considerando o caso em questão, tem-se que a Portaria é mero ato administrativo sem força de lei, expedido/baixado para determinar o
cumprimento de algo já anteriormente estabelecido.
Ressalte-se que não cabe ao Parquet determinar a relotação de servidores quando estes estão sujeitos a serem lotados a critério da
Administração Pública, a qual tem autonomia para isto.
3. CONCLUSÃO
Deste modo, considerando as atribuições deste órgão ministerial, não há justa causa para continuação de procedimento, por ausência de ato
ímprobo, vez que não foi constata irregularidade na relotação da Sra. Maria Raimunda Ferreira, a qual está de acordo com o Edital n. 001 de
16.05.1997 que promoveu o Concurso Público no Município de Wall Ferraz/PI.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de tipificação.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Comunique-se a noticiante acerca desta Decisão.
Após, arquive-se com baixas e registros em SIMP.
Cumpra-se.
Picos/PI, 05 de maio de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
SIMP n. 000108.090.2021.
PORTARIA N° 005/2022
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;
A Notícia de Fato de SIMP n. 000108.090.2021 instaurada para apreciar as demandas encaminhadas ao Ministério Público do Estado do Piauí
pela Sra. Maria Raimunda Ferreira, professora efetiva do Município de Wall Ferraz/PI, a qual alegava estar sofrendo perseguição política a urbe
tanto por parte do Prefeito quanto por parte da Secretária de Educação;
que foi constatado no curso do procedimento que a conduta da noticiante face ao Órgão Ministerial é desrespeitosa e merece maior atenção,
sendo o caso, inclusive, de apreciação pela Procuradoria-Geral de Justiça para que esta possa adotar as providências que julgar cabíveis;
Que a situação em lume merece maior atenção ministerial, razão pela qual será acompanhada por meio de procedimento próprio
visando acompanhar as providências adotadas diante da conduta da Sra. Maria Raimunda Ferreira.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na
notícia em lume, os quais, uma vez alicerçados em provas documentais poderão servir para justa causa de inquérito civil/ação civil pública, pelo
que, determina-se, desde logo, o seguinte:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI, publicando-a no
DOEMP, em atenção ao disposto no art. 9º da Res. CNMP n.º 174/2017;
Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração;
Solicite-se à Procuradoria-Geral e Justiça que informe quais providências pretende adotar diante da conduta da Sra. Maria Raimunda Ferreira
em face da instituição, haja vista que as acusações feitas por esta contra o Parquet, as quais são formuladas publicamente em suas redes
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sociais, causando um grande constrangimento a todos que compõem o aludido órgão, cópia do Despacho anterior em anexo;
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, 05 de maio de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
Promotora de Justiça
Noticia de Fato nº 094/2021
SIMP nº 003177.361.2021
PORTARIA N° 020/2022
IC - INQUÉRITO CIVIL
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 se extrai da Notícia de Fato nº 094.2021 - SIMP n. 003177.361.2021 que, desde o ano de 2021, o Sr. Antônio Edinaldo de Morais seria
vereador e professor no Município de Salitre-CE e técnico de enfermagem lotado no Hospital Regional Justino Luz em Picos-PI;
que, com fulcro no art. 38, inciso III da Carta Magna, é possível que o servidor público investido no cargo de vereador, havendo compatibilidade
de horários, exerça 02 (duas) funções, a do cargo eletivo e outra, entretanto, no caso em lume, há a acumulação do referido cargo com mais
outros 02 (dois), totalizando 03 (três) cargos;
é preciso averiguar se, em decorrência dos cargos ocupados, o Sr. Antônio Edinaldo de Morais estaria deixando de cumprir sua carga horária
laboral como técnico de enfermagem no Hospital Regional Justino Luz no Município de Picos-PI;
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL com o objetivo averiguar se o Sr. Antônio Edinaldo de Morais (CPF nº 91717531334), no ano de 2021 e 2022, teria
efetivamente cumprido sua carga horária laboral como técnico de enfermagem no Hospital Regional Justino Luz no Município de Picos-PI, pelo
que, DETERMINA-SE:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP;
Ademais, este Órgão Ministerial determina à Secretaria Unificada o que se segue:
Publique-se a portaria em lume e documentos que a acompanham no DOEMPPI em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Encaminhe cópia desta Portaria ao CACOP/MPPI em atenção ao disposto no art. 6º, §1º da Resolução CPJ-PI nº 001/2008.
Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração, bem como ao investigado, o Sr. Antônio Edinaldo de Morais;
Requisite-se à Direção do Hospital Regional Justino Luz que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o vínculo de Antônio Edinaldo de Morais com o
nosocômio, qual a escala de trabalho do referido técnico, nome de seu chefe imediato e se há registro de faltas injustificadas do referido.
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;
Diligências no prazo de Lei, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019.
Picos/PI, 03 de maio de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
Procedimento Administrativo nº 012.2020 SIMP nº 000011.088.2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para fiscalizar a prestação de serviços pelo setor de compras de Picos e SEMTAS,
notadamente quanto à organização administrativa de maneira regular.
Após reunião realizada em 19.02.2020, que tratava dos problemas envolvendo a desorganização administrativa no setor de aquisição da
Prefeitura de Picos, que resulta na falta de controle de entrada e saída de cestas básicas, foi indicado por este órgão ministerial a necessidade de
capacitação dos profissionais que atuam no setor de compras e SEMTAS.
Mediante despacho ID: 31143455, determinou-se a instauração de procedimento administrativo e, posteriormente o agendamento de audiência
com o gestor municipal.
Solicitadas informações à Procuradoria Geral do Município de Picos, esta informou que está em fase de conclusão de licitação cujo o objeto é
"gêneros alimentícios" e que em seguida será realizada a distribuição de cestas básicas, sob o comando do setor de compras e a Secretaria de
Assistência Social do Município, que, após a montagem destas serão entregues mediante termo de recebimento assinado pelos beneficiados
(Juntada de ID: nº 33704421).
Solicitou-se à Procuradoria Geral do Município de Picos-PI que, no prazo de
10 (dez) dias, informasse quanto ao andamento da licitação cujo objeto é "gêneros alimentícios", bem como apresente os citados termos de
recebimento assinados pelos beneficiados. Conforme certificado pela secretaria (ID: 34727003), expediu-se o Ofício nº 157/2022 à ProcuradoriaGeral do Município de Picos-PI (ID 34480616), devidamente encaminhado (ID 34480754). No entanto, o prazo para resposta expirou em
09.02.2022, sem manifestação da municipalidade.
Em sequência, requisitou-se ao Procurador-Geral do Município de Picos-PI que, no prazo de 10 (dez) dias, informasse quanto ao andamento da
licitação cujo objeto é "gêneros alimentícios", bem como apresentasse os citados termos de recebimento assinados pelos beneficiários.
A resposta da municipalidade foi apresentada conforme o ID: 53401750, por meio da qual foi informado que o Município de Picos-PI possui
licitação de gêneros
alimentícios regularizada, tendo sido realizada a distribuição de cestas básicas durante o ano de 2021, conforme os comprovantes anexos.
É o relatório.
O cerne do presente Procedimento Administrativo foi fiscalizar a prestação de serviços pelo setor de compras de Picos e SEMTAS, notadamente
quanto à organização administrativa de maneira regular no ano de 2021.
Após o acompanhamento procedimental da situação, especialmente da distribuição de cestas básicas pelo SEMTAS, verifica-se que o setor tem
trabalho de forma organizada, registrando regularmente suas atividades.
Portanto, o presente procedimento encontra-se com seu objeto esgotado diante da atuação resolutiva deste Parquet.
Sendo assim, a manutenção do presente procedimento padece de justa causa, vez que não é coerente supor que o Município deixará de prestar
o serviço de forma eficiente.
Por todos os fatos e fundamentos expostos, determino o ARQUIVAMENTOdo feito, por ausência de justa causa, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Deixo de comunicar as partes tendo em vista que o procedimento foi aberto em face de dever de ofício.
No azo, este Órgão Ministerial determina o que se segue:
Publique esta decisão no Diário do MP-PI.
Com remessa de cópia digital da presente decisão de arquivamento, comunique-se ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Picos/PI, 27 de abril de 2022.
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MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça

3.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ - PI23449
INQUÉRITO CIVILnº10/2022
Portaria nº. 18/2022
Assunto: apurar possível desvio de finalidade na nomeação do cargo em comissão "Diretora de Contrato da Secretaria de Assistência Social",
do município de Uruçuí-PI, da servidora Maria Arlene de Sousa Ramos.
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 58/2021 (SIMP 000063-206/2020), visando apurar possível desvio
de finalidade na nomea- ção do cargo em comissão "Assessor II", da servidora Maria Arlene de Sousa Ramos;
CONSIDERANDO que foi constatado que a servidora Maria Arlene de Sousa Ramos, na realidade, 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 Maria Arlene de Sousa Ramos 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 Maria Arlene de Sousa Ramos do cargo de
"Assessor II";
CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, que após ser exonerada do cargo de Assessor II, Maria Arlene de
Sousa Ramos foi nomeada para o cargo "Diretora de Contrato 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
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 Contrato 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 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, b, do referido projeto de lei prevê o cargo comissionado de Diretor de Contrato da Secretaria de
Assistência Social, com atribuição prevista no item 82 do ANEXO IV de dirigir e planejar as atividades de contratos 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:
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL nº 10/2022 para apurar possível desviode finalidade na nomeação do cargo em comissão "Diretora de
Contrato da Secretariade Assistência Social", do município de Uruçuí-PI, da servidora Maria Arlene de SousaRamos.
3
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINOdesde logo:
Registrar o procedimento no sistema SIMP;
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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 Maria Arlene de Sousa Ramos para o cargo de "Diretora de Contrato da Secretaria de Assistência
Social", encaminhando a res- pectiva portaria de nomeação;
quais as atribuições do cargo de "Diretora de Contrato da Secretaria de As- sistência Social" e se o referido cargo exige formação técnica ou de
curso superior 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 Contratos da Secretaria de Assistência Social
no âmbito do municí- pio de Uruçuí e encaminhe cópia do texto da referida lei;
Junte-se aos autos cópia dos autos do Inquérito Civil nº 58/2021 (SIMP 000063-206/2020), cópia da manifestação do Presidente da
Câmara Municipal de que o projeto de Lei Complementar nº 02/2022 foi aprovado por unanimidade pela referida Casa Legislativa em sessão
realizada em 21 de março de 2022 e da captura de tela da consulta for- mulada ao Portal da Transparência do Município de Uruçuí referente à
folha de pagamento do mês de março de 2022, em que consta o nome da investigada no cargo de Diretora de Contratos 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

3.3. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23450
ATESTADO Nº 06/2022 - 25ª PJ
ATESTO para os devidos fins que após o exame procedido pela Assessoria Contábil desta Promotoria de Justiça nos documentos contábeis da
Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e Ecoturismo do Estado do Piauí, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.201.972/000168,localizada,nesta Capital, representado pelo Presidente, José Arli Barros, constatou-se que a mesma entidade se encontra apta a funcionar na
forma proposta no seu estatuto e legislação regente.
ATESTO, ainda, que a entidade apresentou a esta Promotoria de Justiça sua prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2018 e
2019, tendo sido considerada como satisfatória e formalmente correta a sua apresentação, ressalvada a possibilidade de serem reexaminadas as
contas, caso necessário.
ATESTO, outrossim, que a referida entidade, consoante consta do seu estatuto, não remunera seus membros pelo exercício específico de suas
funções, não distribui lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, mantenedores, sob nenhuma forma, destinando a totalidade das rendas
apuradas ao atendimento de suas finalidades estatutárias.
Teresina, 11 de maio de 2022
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça de Teresina
25ª Promotoria de Justiça
PARECER
SIMP nº 000074-111/2020
Entidade: Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e Ecoturismo do estado do Piauí - FUNPAPI
Assunto: Análise da Prestação de Contas do ano-base 2018 e 2019.
Os presentes autos foram instaurados através da Portaria nº 55/2020 - 25ª PJ/MPPI, tendo como objetivo analisar a prestação de contas da
Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e Ecoturismo do estado do Piauí - FUNPAPI, relativa ao exercício financeiro de 2018 e 2019.
A aludida instituição deu entrada na prestação de contas, para que, por dever de ofício, fosse distribuída à apreciação desta Promotoria de
Justiça.
Destaca-se que, encaminharam-se os autos do presente procedimento administrativo à Coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos.
A posteriori, foram apresentados pela Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos os respectivos Pareceres Técnicos, contendo o relatório
de vistoria técnica e a análise das contas de 2018 e 2019 da Fundação.
É o relatório. Passo à manifestação.
Sobre as Fundações, cumpre observar que estas são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes do terceiro setor, criadas a partir da
individualização de bens aptos a integrar um patrimônio destacado por seu instituidor, cujo registro se dá através de escritura pública ou
testamento, sendo, portanto, uma instituição criada pela afetação de um patrimônio, acrescido do elemento de interesse social.
O artigo 66 do Código Civil, é claro ao especificar a atribuição de fiscalização das fundações pelo Ministério Público:
Art. 66. CC Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas.
Logo, toda e qualquer fundação privada regularmente constituída sujeita-se à fiscalização do Poder Público, na figura do Parquet, que é o
responsável por apontar as diretrizes para o melhor funcionamento das fundações e para a averiguação da regularidade das contas prestadas
perante o Ministério Público.
Ademais, o Ato PGJ nº 666/2017, que predispõe sobre a normatização e padronização da prestação de contas anual das Fundações e Entidades
de Interesse Social assim prevê:
Art. 3º As Fundações e/ou Entidades de Interesse Social encaminharão, anualmente, os dados e informações referentes às suas atividades, na
forma de prestação de 2 contas devendo ainda preencher os dados e informações no SICAP - Módulo Coletor, gravando-os posteriormente em
CD-Rom, para remessa à Promotoria de Justiça responsável pela fiscalização.
No caso em tela, a Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e Ecoturismo do estado do Piauí - FUNPAPI, como fundação legalmente
constituída, é alvo de curadoria pelo Ministério Público, cabendo a este órgão ministerial fiscalizar sua prestação de contas, tomando todas as
medidas que se mostrarem cabíveis.
Assim, o Ministério Público solicitou a realização de todas as diligências necessárias para a averiguação das contas prestadas pela Fundação,
com a solicitação de realização de perícia social e contábil, a fim de constatar se seu funcionamento e atividades condizem com o interesse social
a que se pretende, bem como se as contas relativas ao exercício financeiro de 2018 e 2019 estão em conformidade com os ditames legais.
Constata-se a regularidade e a relevância social da Fundação em comento, pelo que desenvolve suas atividades em consonância com suas
disposições estatutárias.
Por conseguinte, conforme Parecer Técnico Contábil n° 42/2022, denota-se o seguinte:
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[...] Diante do exposto, foi possível constatar que a Fundação prestou os esclarecimentos solicitados de forma satisfatória. Quanto às obrigações
(fiscais, trabalhistas e previdenciárias) a emissão de certidões negativas demonstra que a instituição é idônea. Depreende-se do Relatório de
Inspeção, que a Fundação, a 18/05/2021, realizou-se inspeção virtual pelo aplicativo Teams, encontrava-se ativa, realizando diversas atividades
pertinentes com suas finalidades estatutárias, algumas atividades foram prejudicadas em razão das medidas restritivas provocadas pela crise
sanitária para conter a disseminação da covid-19, porém, algumas ações foram realizadas por meio de canais remotos e confecção de manuais e
cartilhas de educação e orientação, dentre outras. Dessa maneira, do ponto de vista gerencial, tendo em vista ser esta prestação de contas
concernente aos anos de 2018 e 2019, conclui-se não terem as irregularidades contábeis detectadas afetados a atividade-fim da Fundação
exames face ao surgimento de fatos ou circunstâncias que assim o exijam serem reexaminada, caso necessário."
A perícia contábil considerou formalmente correta a prestação de contas da Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e Ecoturismo do
estado do Piauí - FUNPAPI, referente ao ano de 2018 e 2019.
Ex positis, tendo como base o artigo 66 e seguintes do Código Civil de 2002, atendidos pela referida Fundação todos os requisitos legais e
formais, entendo por SATISFATÓRIA e FORMALMENTE CORRETA a Prestação de Contas da Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e
Ecoturismo do estado do Piauí - FUNPAPI.
Logo, o ministério público, através da 25ª promotoria de justiça de Teresina/PI, no exercício de suas atribuições legais, entende pela
regularidade da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 e 2019 da Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e
Ecoturismo do estado do Piauí - FUNPAPI.
Providências
Expeça-se o bastante Atestado de Regularidade da Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e Ecoturismo do estado do Piauí - FUNPAPI,
relativa ao ano-base de 2018 e 2019.
Encaminhe-se e-mail para dar ciência da conclusão deste procedimento à Fundação Nossa Senhora da Paz, com arrimo no artigo 13, §2°,
Resolução 174/2017 do CNMP.
Determino a expedição de ofício para dar ciência do arquivamento ao Ínclito Conselho Superior do Ministério Público, com fulcro no art. 12,
Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Por fim, arquive-se o Procedimento Administrativo, considerando a resolutividade do mesmo.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP. Publique-se. Arquive-se.
Teresina-PI, 11 de maio de 2022
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça
PORTARIA Nº 31/2022 - PJFEIS
REF. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (SIMP nº 00005-426/2022)
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), Lei Complementar 75/93, art. 8º, I; Lei 8.625/93, art. 16, I, "a" e 80 e na Lei Complementar Estadual nº 12/93, art. 37, I, "a", decreto-lei
41/66 no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, 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;
CONSIDERANDO, 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;
CONSIDERANDO 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);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 35, da Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias do Núcleo Cível velar pelas Entidades de
Interesse Social sem Fins Lucrativos;
CONSIDERANDO 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 Notícia de Fato nº 00005-426/2022 em Procedimento Administrativo, com o objetivo de acompanhar a situação da
Associação dos Moradores do Povoado Santa Rita, determinando, desde logo, que:
a) expeça-se Recomendação Administrativa a fim de que seja garantido o acesso ao sistema de recursos hídricos da localidade de modo que
seja adequado o consumo e fornecimento dos serviços à população local;
b) 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

3.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA - PI23451
Procedimento administrativo nº 17/2021
SIMP: 000218-161/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial autuado de ofício como procedimento administrativo nº 17/2021, por meio da portaria nº 40/2021 (ID nº
32987765), o qual tem como assunto acompanhar e fiscalizar a continuidade do fornecimento de alimentação escolar durante a suspensão das
aulas no período da pandemia da Covid-19, no município de Esperantina/PI.
Em sede de diligências iniciais, com vistas à adequada instrução do feito, expediu-se a recomendação ministerial destinada a Secretaria de
Educação de Esperantina, recomendando, em síntese, a continuidade do fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos que dela
necessitem durante o período da suspensão das aulas.
O município de Esperantina acatou a recomendação e esclareceu que realizou a distribuição dos kits com observância a Nota Técnica Conjunta
nº 02/2020/CAODEC/CACOP/MPPI e Orientação Técnica PRE/PI nº 01/2020 (ID nº 33109251).
Durante o curso do presente procedimento o município apresentou todas as informações solicitadas pelo Ministério Público, bem como
comprovantes das entregas dos kits realizadas pela municipalidade.
Por fim, o município informou, mediante documento de ID nº 53540196, a suspensão de nova distribuição de kits, tendo em vista o retorno
integral das atividades em formato presencial.
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, realizando a distribuição de kits alimentares aos alunos durante a suspensão das atividades escolares presenciais.
De outra banda, verifica-se que com o retorno das aulas presenciais no município, não há que se falar em fornecimento de kits de alimentação
escolar durante o período da suspensão das aulas, exaurindo-se o objeto do presente procedimento.
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Destaca-se que o arquivamento do presente procedimento não impede a atuação desta Promotoria de Justiça no atendimento de possíveis
reclamações ou denúncias sobre ocorrência de irregularidades quanto ao objeto desse procedimento.
Ante o exposto, entendo não mais existir justificativa para a continuidade ao presente procedimento administrativo, em razão da resolutividade do
seu objeto pelo acatamento da recomendação expedida.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP).
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (Caods), com cópia desta
decisão.
Em razão do disposto no art. 13, § 2º da Resolução 174/2017 do CNMP, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
Determino, ainda, a remessa de cópia dessa decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
À assessoria para o encaminhamento do presente aos seus destinatários, via ofício de ordem, e para o cumprimento das diligências
determinadas.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

3.5. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI23452
Notícia de Fato Criminal nº 04/2022
SIMP nº 000063-440/2022
Assunto: SUPOSTO CRIME DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato Criminal instaurada e tombado sob o nº 04/2022, após encaminhamento de cópia da Notícia de Fato nº 000017376/2022, instaurada no âmbito da 4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, por meio de Termo de Informações apresentado pela Sra.
F. D. C. R. O., acompanhada pelos conselheiros do Conselho Tutelar deste Município, informando sobre a situação de vulnerabilidade em que se
encontra seu filho, E. N. R. S., nascido em 20/03/2014, que foi tomado pela avó, e mãe da declarante, Sra. D. R. V. (ID. 34558408).
Segundo informações, apesar de a mãe da criança sempre ter tido sua guarda e nunca lhe ter faltado com assistência, a denunciada sempre
adentrava sua residência para levar o menor, impondo limites à criança e tirando a autoridade da genitora. Por essa razão, a declarante se
mudou para outro bairro, contudo, ainda assim continuaram as perseguições, e no dia 19/01/2022, a denunciada, acompanhada da irmã, Evanir,
e do cunhado da declarante, invadiram sua residência e levaram à força o menor.
Ante aos fatos supostamente delituosos, foi encaminhado o Ofício nº 34/2022 - 3PJSRN a Delegacia de Proteção a Mulher de São Raimundo
Nonato (ID. 34570096), posteriormente renovado pelos Ofícios nº 70 e 164/2022 - 3PJSRN (Ids. 34738332 e 53553487), nos quais solicitavam
informações sobre a existência ou não de procedimento investigativo sobre os fatos em análise.
Em resposta, por meio do Ofício nº 112/2022 - 8ªDRPSRN, que dormita em ID. 53561093, a Autoridade Policial informou a existência de VPI Verificação Preliminar de Informações, instaurada no âmbito Delegacia de Proteção a Mulher de São Raimundo Nonato, instrumentalizado pelo
BO nº 10107/2022, conforme documentação apresentada.
A Autoridade Policial informou que, com o fim da averiguação preliminar, deixou de instauração inquérito policial para apurar os fatos narrados no
referido boletim, por verificar, na ocasião, tratar-se de mero desentendimento familiar, havendo contenda entre suposta autora do fato e suposta
vítima objetivando a guarda da criança E. N. R. S., sendo orientadas a acionar a esfera cível para deslinde do caso.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Diante da existência de VPI - Verificação Preliminar de Informações instaurado no âmbito do Delegacia de Proteção a Mulher de São Raimundo
Nonato, por meio do BO nº 10107/2022, nota-se que restou esgotado o objeto da presente Notícia de Fato, devendo a persecução se dá dentro
do bojo do procedimento de verificação de informações existente, nos termos da norma processual penal. Assim, o arquivamento é medida que
se impõe.
De outro modo, os elementos até então apresentado, e analisados pela Autoridade Policial, não possuem a égide suficiente para continuação das
investigações, muito menos para deflagração de ação penal.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso I, da Resolução nº
174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e do art. 2º, inciso IV, da Resolução CNMP nº 181/2017.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o §2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, via SEI, ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
Após, apresentado recurso no prazo legal, abra-se concluso. Por outro lado, findado o prazo do noticiante sem irresignação, promova-se o
arquivamento dos autos.
Expedientes necessários.
São Raimundo Nonato/PI, datado e assinado eletronicamente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.6. 44ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23453
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2022-44ªPJ
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 02/2022
SIMP 000021-344/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO brasileiro, através de seu ramo estadual no Piauí, por meio de seu presentante infra-assinado, Promotor de Justiça
da Fazenda Pública, no uso de suas atribuições legais, em vista do disposto no art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei n. 8.625/93 - Lei
Orgânica do Ministério Público; 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;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
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 que a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência (art. 37,
caput);
CONSIDERANDO que o Ofício 12° PJ N° 0199/2022 foi enviado ao Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da
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Probidade Administrativa, e distribuído automaticamente à 44ª Promotoria de Justiça, informando que tramita na 12ª promotoria de Justiça o
Inquérito Civil Público nº 119/2019 (SIMP 000160-027/2019), instaurado a fim de apurar possíveis irregularidades no atendimento às demandas
do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Piauí pela Secretaria de Estado da Saúde;
CONSIDERANDO que o Ofício 12° PJ N° 0199/2022, relata que inicialmente foi expedido o Ofício 12ª PJ n° 1709/2019, solicitando à SESAPI
informações e providências quanto a aquisição de equipamentos, materiais e transportes necessários ao adequado funcionamento do controle
social e atuação do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Piauí, contudo, transcorrido o prazo o expediente não foi atendido;
CONSIDERANDO que o expediente citado relata, ainda que diante da solicitação foi reiterada por intermédio do Ofício 12ª PJ n° 0158/2020, não
se tendo retorno ao solicitado. Foi novamente reiterado através do Ofício 12ª PJ n° 1591/2020 e o último também não foi respondido;
CONSIDERANDO que a 12ª Promotoria de Justiça relatou, por fim, que foi expedido o Ofício 12ª PJ n° 666/2021, em reiteração aos supracitados
ofícios, e mais uma vez o Secretário de Saúde não respondeu. Em razão das omissões, foi expedido o Ofício 12ª PJ n° 1472/2021, advertindo
legalmente o Secretário de Saúde sobre os percalços que podem ser enfrentados diante do não atendimento ao Ministério Público. Contudo,
mais uma vez decorrido o prazo do expediente, não consta dos autos resposta às requisições ministeriais;
CONSIDERANDO que o não atendimento à requisição ministerial de forma dolosa constitui crime na forma da Lei nº 8.429, de 02 de junho de
1992, em seu art. 11 que dispõe:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole
os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras
hipóteses instituídas em lei;
CONSIDERANDO que o não atendimento à requisição ministerial constitui crime tipificado na Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985, em
seu art. 10 que dispõe:
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 omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando
requisitados pelo Ministério Público.;
CONSIDERANDO que foi instaurado o Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 02/2022, que tem por objeto apurar o não atendimento às
requisições ministeriais de forma reiterada, desde 2019, por parte do Secretário Estadual de Saúde do Piauí no bojo do Inquérito Civil Público nº
119/2019 (SIMP 000160-027/2019), instaurado, pela 12ª Promotoria de Justiça, a fim de apurar possíveis irregularidades no atendimento às
demandas do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Piauí pela Secretaria de Estado da Saúde, cópia da Portaria nº 06/2022-44ªPJ, anexa.
RESOLVE:
Com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993, e conforme a Resolução nº 23, de 17 de setembro
de 2007, do CNMP:
RECOMENDAR, ao Exmo. Sr. Secretário Estadual de Saúde, que responda aos Ofícios 12ª PJ n° 1709/2019, Ofício 12ª PJ n° 0158/2020 e
Ofício 12ª PJ n° 1591/2020 à 12ª Promotoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena do ajuizamento das ações cíveis e criminais
pertinentes.
REQUISITAR que seja informado a esta 44ª Promotoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, o acatamento desta Recomendação
acompanhado de cópia dos ofícios de resposta remetidos à 12ª Promotoria de Justiça, bem como dos comprovantes de sua efetiva remessa;
Por fim, fica advertido o destinatário dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público:
(a) constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas
administrativas e ações judiciais cabíveis;
(b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude;
(c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando
tal elemento subjetivo for exigido; e
(d) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Teresina, 07 de maio de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO
Promotor de Justiça
Titular da Promotoria de Barro Duro/PI
respondendo pela 44ª Promotoria de Justiça de Teresina,
nos termos da Portaria PGJ/PI nº 1277/2022, até ulterior deliberação
PORTARIA Nº 06/2022-44ªPJ
INSTAURA O PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 02/2022
SIMP 000021-344/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO brasileiro, através de seu ramo estadual no Piauí, por meio de seu presentante infra-assinado, Promotor de Justiça da
Fazenda Pública, no uso de suas atribuições legais, em vista do disposto no art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei n. 8.625/93 - Lei
Orgânica do Ministério Público; 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;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
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 que a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência (art. 37,
caput);
CONSIDERANDO que o Ofício 12° PJ N° 0199/2022 foi enviado ao Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da
Probidade Administrativa, e distribuído automaticamente à 44ª Promotoria de Justiça, informando que tramita na 12ª promotoria de Justiça o
Inquérito Civil Público nº 119/2019 (SIMP 000160-027/2019), instaurado a fim de apurar possíveis irregularidades no atendimento às demandas
do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Piauí pela Secretaria de Estado da Saúde;
CONSIDERANDO que o Ofício 12° PJ N° 0199/2022, relata que inicialmente foi expedido o Ofício 12ª PJ n° 1709/2019, solicitando à SESAPI
informações e providências quanto a aquisição de equipamentos, materiais e transportes necessários ao adequado funcionamento do controle
social e atuação do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Piauí, contudo, transcorrido o prazo o expediente não foi atendido;
CONSIDERANDO que o expediente citado relata, ainda que diante da solicitação foi reiterada por intermédio do Ofício 12ª PJ n° 0158/2020, não
se tendo retorno ao solicitado. Foi novamente reiterado através do Ofício 12ª PJ n° 1591/2020 e o último também não foi respondido;
CONSIDERANDO que a 12ª Promotoria de Justiça relatou, por fim, que foi expedido o Ofício 12ª PJ n° 666/2021, em reiteração aos supracitados
ofícios, e mais uma vez o Secretário de Saúde não respondeu. Em razão das omissões, foi expedido o Ofício 12ª PJ n° 1472/2021, advertindo
legalmente o Secretário de Saúde sobre os percalços que podem ser enfrentados diante do não atendimento ao Ministério Público. Contudo,
mais uma vez decorrido o prazo do expediente, não consta dos autos resposta às requisições ministeriais;
CONSIDERANDO que o não atendimento à requisição ministerial de forma dolosa constitui crime na forma da Lei nº 8.429, de 02 de junho de
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1992, em seu art. 11 que dispõe:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole
os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras
hipóteses instituídas em lei;
CONSIDERANDO que o não atendimento à requisição ministerial constitui crime tipificado na Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985, em
seu art. 10 que dispõe:
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 omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando
requisitados pelo Ministério Público;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos,
RESOLVE:
Com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993, e conforme a Resolução nº 23, de 17 de setembro
de 2007, do CNMP, INSTAURAR o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 02/2022, que terá por objeto apurar o não
atendimento às requisições ministeriais, de forma reiterada, desde 2019, por parte do Secretário Estadual de Saúde do Piauí no bojo do Inquérito
Civil Público nº 119/2019 (SIMP 000160-027/2019), instaurado, pela 12ª Promotoria de Justiça, a fim de apurar possíveis irregularidades no
atendimento às demandas do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Piauí pela Secretaria de Estado da Saúde.
Determino, 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 da presente portaria, ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remeta-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público, para conhecimento, conforme determina o art.
6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Expeça-se Recomendação ao atual Secretário Estadual de Saúde para que responda aos Ofícios da Promotoria da Saúde, no prazo de 10 dias,
sob pena do ajuizamento das ações cíveis e criminais pertinentes.
Informe-se, no corpo da Recomendação, a necessidade de, no mesmo prazo, enviar de cópias, a esta 44ª Promotoria de Justiça, dos ofícios de
resposta remetidos à 12ª Promotoria de Justiça, bem como dos comprovantes de sua efetiva remessa;
Cumpra-se.
Teresina, 07 de maio de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO
Promotor de Justiça
Titular da Promotoria de Barro Duro/PI
respondendo pela 44ª Promotoria de Justiça de Teresina,
nos termos da Portaria PGJ/PI nº 1277/2022, até ulterior deliberação

3.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE BOM JESUS - PI23454
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 de procedimento na Unidade de
Terapia Intensiva no Hospital Regional Manoel de Sousa Santos, localizado no município de Bom Jesus-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, 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;
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:
1. 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;
2. 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
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Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3. 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;
4. 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 reunião junto 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

3.8. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS - PI23455
PORTARIA Nº 69.2022- 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS PI
CONSIDERANDO a necessidade de instruir o andamento das apurações dos fatos narrados no Procedimento Administrativo nº 18.2021-1PJB
(SIMP 000009-139/2021), convoco o Servidor Francisco de Assis Alves da Silva, Técnico Ministerial, matrícula 388, lotado na Sede das
Promotorias de Justiça da Comarca de Barras, para participar de audiência na sede do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, na cidade de
Teresina, no dia 13/05/2022, às 09hrs00min da manhã.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Barras/PI, 11 de maio de 2022.
[Assinado Digitalmente]
Silas Sereno Lopes
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça

3.9. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA - PI23456
NOTÍCIA DE FATO Nº 017/2022
PORTARIA Nº 035/2022 (SIMP: 000785-426/2022)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos Humanos,
no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, I, alíneas "a" a "c", e inciso II, da
Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal, e
art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal, determina como fundamentos do Estado Democrático de Direito a
cidadania e a dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que o art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, prevê que os direitos e garantias expressos na Lei Maior não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte;
CONSIDERANDO que, ao teor do art. 5º, inciso III, da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, garantindo-se-lhes a inviolabilidade do
direito à vida, a fim de que ninguém seja submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
CONSIDERANDO que, com base no princípio da dignidade humana, aos presos deve ser assegurado o respeito à integridade física e moral, ao
teor do art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, cabendo ao Estado, para cuja guarda passa o indivíduo preso, o dever de zelar por seus
demais direitos, não atingidos pela sentença;
CONSIDERANDO que o direito humano à água é um direito de todos os humanos cujo exercício pode variar em função de diversas
condições como a disponibilidade para que o abastecimento de água a cada pessoa seja permanente e suficiente para os usos
pessoais e domésticos;
CONSIDERANDO que a quantidade de água disponível para cada pessoa deve corresponder às diretrizes da Organização Mundial de
Saúde (OMS), não descartada a possibilidade de que alguns indivíduos necessitem de recursos de água adicionais por razões de
saúde, condições de trabalho e do clima;
CONSIDERANDO que, em 2010, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), por meio de sua Resolução n° 64/292,
reconheceu o direito à água potável e limpa e o direito ao saneamento como essenciais para o pleno gozo da vida e de todos os direitos
humanos; e, no ano 2000, aprovou os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para o período de 1990 a 2015, constando dentre suas
oito metas a redução pela metade do número de pessoas que passam fome no mundo e de pessoas sem acesso à água potável e aos
serviços de saneamento básico;
CONSIDERANDO que ao ser reconhecido pela Assembleia Geral da ONU, o Direito Humano à Água passa a ter caráter universal, ou
seja, vale para todo mundo, de forma a promover-se um novo olhar sobre a questão, levando os Estados a pensar a questão da água
por novas perspectivas, em especial quanto à disponibilidade, qualidade e acessibilidade a água, assim como segurança, higiene e
custo;
CONSIDERANDO que o abastecimento de água e a disponibilidade de saneamento para cada pessoa deve ser contínuo e suficiente
para usos pessoais e domésticos (beber, saneamento pessoal, lavagem de roupa, preparação de refeições e higiene pessoal e do lar),
sendo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), necessários entre 50 (cinquenta) a 100 (cem) litros de água por pessoa,
por dia, para assegurar a satisfação das necessidades mais básicas e a minimização de problemas de saúde;
CONSIDERANDO que, no contexto da emergência em saúde e da calamidade pública que vivem o Brasil e o mundo em decorrência da
pandemia do novo coronavírus (COVID-19), assim como em decorrência do forte calor e da baixa umidade relativa do ar que flagelam o
Município de Teresina e o Estado do Piauí, verificam-se situações em que a água passa a ter maior importância para a sobrevivência da
população e prevenção de inúmeras doenças relacionadas à falta do líquido vital;
CONSIDERANDO que a água a ser consumida por qualquer ser humano deve ser de boa qualidade, salubre e não conter
microrganismos ou substâncias químicas ou radioativas que ameacem a saúde humana, devendo ainda ser acessível física e
economicamente, independente da condição financeira das pessoas, como direito humano que se realiza de forma progressiva e contínua;
CONSIDERANDO que assegurar o acesso à água e ao saneamento enquanto direitos humanos constitui um passo importante no sentido de isso
vir a ser uma realidade para todos, na medida em que o acesso à água potável segura e ao saneamento básico é um direito legal, e não um bem
ou serviço providenciado a título de caridade;
CONSIDERANDO o que consta na Denúncia nº 1115040 protocolada junto a Ouvidoria de Direitos Humanos - Disque 100, afirmando que "os
moradores do bairro Satélite, localizado na cidade de Teresina, no estado do Piauí, estão sem água porque o vigia da caixa d'água do bairro
desligou o fornecimento para que as vítimas fiquem sem água. Logo, os moradores estão sem água para tomar banho, beber, entre outros
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afazeres";
CONSIDERANDOque, segundo o Noticiante, "o vigia desliga a água no período da madrugada e deixa os moradores durante o dia sem o
fornecimento de água";
CONSIDERANDO a informação de que a ocorrência se deu na Rua 5, próximo à Igreja Universal, no Bairro Satélite, nesta capital;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação
das Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente
ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações,
conforme define o art. 4º, da Resolução CNMP nº 174/2017;
RESOLVE
Instaurar a Notícia de Fato nº 017/2022, para adotar as medidas pertinentes à resolução da demanda acima citada.
Para tanto, DETERMINO:
1) Seja registrada no livro próprio e no SIMP a instauração da presente Notícia de Fato;
2) Seja encaminhada cópia da presente Portaria, para conhecimento e publicação, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da
Cidadania-CAODEC e ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
3) Seja oficiado à Empresa Águas de Teresina, solicitando que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, acerca da denúncia acima citada,
devendo a resposta ser preferencialmente encaminhada para o e-mail 49promotoriadejustica@mppi.mp.br, em face das medidas de prevenção à
COVID-19.
Publique-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 11 de Maio de 2022
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

3.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ - PI23457
URUÇUÍ INQUÉRITO CIVIL nº 12/2022
Portaria nº. 22/2022
Assunto: apurar possível desvio de finalidade na nomeação do servidor Antônio Fernandes do Nascimento no cargo em comissão de Chefe de
Cinegrafia da Coordenação de Comunica- ção do município de Uruçuí-PI.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, 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 53/2021 (SIMP 000338-206/2020), visando apurar possível ato de
improbidade administrati- va praticado pelo Sr. Antônio Fernandes do Nascimento durante o exercício do cargo de as- sessor I, junto à
Coordenadoria de Comunicação do Município de Uruçuí;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça que, após ser exonerado do cargo de Assessor I em 13 de agosto
de 2020, o servidor foi pos- teriormente nomeado para o cargo de Assessor II, junto à Coordenadoria de Comunicação do Município de Uruçuí;
CONSIDERANDO que foi constatado que servidor Antônio Fernandes do Nas- cimento, na realidade, exercia atividades técnicas ou
operacionais, incompatíveis com as atri- buições 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 o servidor Antônio Fernandes do Nascimento 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 do servidor Antônio Fernandes do Nascimento do cargo de
"Assessor II";
CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, que após ser exonerado do cargo de Assessor II, Antônio
Fernandes do Nascimento foi nomeado para o cargo de Chefe de Cinegrafia, 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
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).
as atribuiçõesdoscargos emcomissãodevem estardescritas,deformaclarae 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
existentes, no âmbito do município de Uruçuí;
CONSIDERANDO que o ANEXO III da Lei Municipal nº 734/2018 não dispõe acerca do cargo comissionado de Chefe de Cenografia da
Coordenação de Comunicação do município de Uruçuí-PI;
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,
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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. 26, III, b, do referido projeto de lei prevê o cargo comissionado de Chefe de Cinegrafia, mas não foram especificadas
as atribuições do referido cargo no ANEXO IV do referido projeto de lei;
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:
3
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL nº 12/2022 para apurar possível desvio de finalidade na nomeação do servidor Antônio Fernandes do
Nascimento no cargo em comissão de Chefe de Cinegrafia da Coordenação de Comunicação do município de Uruçuí-PI.
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 do servidor Antônio Fernandes do Nascimento no cargo em comissão de Chefe de Cinegrafia da Coordenação de
Comunicação, encami- nhando a respectiva portaria de nomeação;
quais as atribuições do cargo de Chefe de Cinegrafia da Coordenação de Co- municação e se o referido cargo exige formação técnica ou de
curso superior 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, antes do projeto de Lei mencionado, outra lei anterior criou o cargo co- missionado de Chefe de Cinegrafia da Coordenação de Comunicação,
e as respectivas atri- buições do cargo, 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 53/2021 (SIMP 000338-206/2020), cópia da manifestação do Presidente da Câmara
Municipal de que o pro- jeto de Lei Complementar nº 02/2022 foi aprovado por unanimidade pela referida Casa Le- gislativa em sessão realizada
em 21 de março de 2022 e da captura de tela da consulta for- mulada ao Portal da Transparência do Município de Uruçuí referente à folha de
pagamento do mês de março de 2022, em que consta o nome do investigado no cargo de Chefe de Cine- grafia;
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
INQUÉRITO CIVIL nº 13/2022
Portaria nº. 23/2022
Assunto: apurar suposto desvio de finalidade na nomeação do servidor Antônio dos Santos Costa Ribeiro no cargo comissionado de Diretor de
Transportes junto à Secretaria Municipal de Assistência Social de Uruçuí-PI.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, 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 89/2021 (SIMP 000293-206/2021), visando apurar suposto desvio
de finalidade na nomeação do servidor Antônio dos Santos Costa Ribeiro no cargo comissionado de Assessor II, junto à Secretaria Municipal de
Assistência Social de Uruçuí-PI;
CONSIDERANDOque foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta nº 02/2021, no qual foi acordado que além da exoneração dos servidores
descritos no TAC, caso o Ministério Público constate outros servidores em 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;
CONSIDERANDO que foi constatado que servidor Antônio dos Santos Costa Ribeiro, na realidade, exercia atividades operacionais,
incompatíveis com as atribuições do cargo comissionado de assessor, na forma prevista na Constituição Federal;
CONSIDERANDOque o Município de Uruçuí encaminhou portaria de exoneração do servidor Antônio dos Santos Costa Ribeiro do cargo de
"Assessor II";
CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, que após ser exonerado do cargo de Assessor II, Antônio dos
Santos Costa Ribeiro foi nomeado para o cargo de Diretor de Transportes, 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
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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
existentes, no âmbito do município de Uruçuí;
CONSIDERANDO que o ANEXO III da Lei Municipal nº 734/2018 não dispõe acerca do cargo comissionado de Diretor de Transportes junto à
Secretaria Municipal de As- sistência Social de Uruçuí-PI, mas apenas na Secretaria Municipal de Administração, Secre- taria Municipal de
Educação e da STRANS;
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, 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, d, do referido projeto de lei prevê o cargo comissionado de Diretor de Transportes, cujas atribuições
foram previstas no item 79 do ANEXO IV, a saber, "dirigir, planejar as atividades municipais relacionadas aos transportes nas secretarias, as
quais estejam vinculados, reportando-se ao Chefe do Setor de Transportes da Prefeitura Municipal de Uruçuí-PI, desenvolvendo ações de
aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades; controlar a entrada e saída de motoristas e veículos da frota oficial da
Secretaria; analisar as solicitações de veículos e elaborar planilha diária de distribuição destes; produtos e peças utilizadas nos veículos; 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:
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL nº 13/2022 para apurar suposto desviode finalidade na nomeação do servidor Antônio dos Santos Costa
Ribeiro no cargo co-missionado de Diretor de Transportes junto à Secretaria Municipal de Assistência Soci-al deUruçuí-PI.
3
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 do servidor Antônio dos Santos Costa Ribeirono cargo em comissão de Diretor de Transportes junto à Secretaria
Municipal de Assistência Social, encaminhando a respectiva portaria de nomeação;
quais as atribuições do cargo de Diretor de Transportes junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e se o referido cargo exige formação
técnica ou de curso su- perior 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, antes do projeto de Lei mencionado, outra lei anterior criou o cargo co- missionado de Diretor de Transportes junto à Secretaria Municipal de
Assistência Social, e as respectivas atribuições do cargo, 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 89/2021 (SIMP 000293-206/2021), cópia da manifestação do Presidente da Câmara
Municipal de que o pro- jeto de Lei Complementar nº 02/2022 foi aprovado por unanimidade pela referida Casa Le- gislativa em sessão realizada
em 21 de março de 2022 e da captura de tela da consulta for- mulada ao Portal da Transparência do Município de Uruçuí referente à folha de
pagamento do mês de março de 2022, em que consta o nome do investigado no cargo de Diretor de Transporte;
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

3.11. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23459
SIMP: 0003060-369/2021
REQUERENTE: Conselho Tutelar de Parnaíba (PI) REQUERIDO: A Apurar
DATA DA INSTAURAÇÃO:
ASSUNTO: Infração administrativa ou penal
DESPACHODEARQUIVAMENTODENOTÍCIADEFATO
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Trata-se de Notícia de Fato instaurada no âmbito da 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), que narra a ocorrência de uma possível prática
delituosa contra a criança H. V. de S. S. (01 ano de idade) por parte de sua genitora de nome Maria Emanoele de Souza Silva.
Em síntese, Maria Emanoele de Souza Silva é adolescente e pratica agressões psicológicas e negligencia os cuidados de sua filha H. V. de S. S.,
porém não havia informações acerca da idade de Maria Emanoele e tampouco se a mesma é maior de idade.
Vislumbrando a necessidade de saber a idade de MARIA EMANOELE DE SOUZA SILVA, o representante ministerial da 7ª PJ/PHB determinou
que fosse oficiado o Conselho Tutelar para que fornecesse informações.
Em resposta ao Ofício, o Conselho Tutelar de Parnaíba juntou a documentação pessoal de MARIA EMANOELE, onde consta em seu RG, que a
mesma nasceu no dia 25/03/2005, tendo, portanto, 16 (dezesseis) anos de idade.
Nesse sentido, a 7ª PJ/PHB encaminhou o presente procedimento à 3ª PJ/PHB, considerando que a conduta se trata de ato infracional, o que
foge da competência da 7ª Promotoria de Justiça, em conformidade com o disposto na Resolução nº 03/2018 do Colégio de Procuradores do
Estado do Piauí.
É o relatório, passo a decidir.
Diante
do
exposto,
verifico
que,
conforme
documento
ID:
4026704
PáginaDoc:16,opresenteprocedimentofoifragmentadotantoparaa3ªPJ/PHB
quanto para a 7ª PJ/PHB. Assim, já existe uma Notícia de Fato (SIMP nº 2999- 369/2021) no âmbito desta Promotoria de Justiça instaurada para
apurar tal fato, sendo, inclusive, já arquivada, tendo em vista que todas as medidas cabíveis foram adotadas.
Nessesentido,DETERMINOoARQUIVAMENTOdapresenteNotícia de Fato, com base no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017 do
CNMP,tendoemvista quejá está sendo objetodeinvestigação.
Outrossim, surgindo fatos novos, o Conselho Tutelar de Parnaíba (PI) poderá suscitar, a qualquer momento, o Ministério Público para atuar.
Comunique-se a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do PiauíeConselhoTutelardeParnaíba (PI).
Publique o extrato do arquivamento no DOEMPPI, suprimindo o nome das menores.
BaixasnecessáriasemovimentaçõesnoSIMP.Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 31 de janeiro de 2021.
Ruszel Lima Verde Cavalcante
Promotor de Justiça

3.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA - PI23460
Notícia de Fato nº 22/2022
SIMP Nº 000197-246/2022
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir demanda encaminhada, via e-mail, pela Sra. Y. M. P. F., genitora da criança A. T. F. R., nascida
em 19/11/2020, que envolve direito fundamental à saúde.
Segundo a noticiante, o seu filho tem apresentado diversos tipos de reações alérgicas (alimentar, dermatite, a insetos e demais substâncias), com
sintomas correspondentes aos CIDs L29.8 (prurido) e K30.0 (dispepsia), motivos pelos quais necessita passar por um processo de
dessensibilização específico, conforme prescrição médica, com o emprego de vacinas orais pelo período de 03 (três) anos, para que o infante
possa se habituar à alimentação normal e ter qualidade de vida.
A noticiante esclareceu que serão necessários 2 (dois) frascos de vacina por mês, totalizando a quantia equivalente a R$ 800,00 (oitocentos
reais) mensais, não podendo o tratamento ser interrompido. Assim, dirigiu-se à Secretaria Municipal de Saúde, ocasião em que foi informada que
deveria procurar providências junto a Secretaria de Saúde do Estado.
Em sede de diligência inicial, esta Promotoria de Justiça expediu o Ofício nº 199/2022 à Secretaria Municipal de Saúde para adoção das
providências cabíveis no sentido de promover todo o acompanhamento necessário para o resguardo à saúde da criança, com a disponibilização
de medicamentos, consultas e exames ofertados pelo SUS para o seu tratamento.
Em atenção ao ofício ministerial, a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio do Ofício nº 33/2022, informou que não encontrara
disponibilidade das vacinas orais junto aos distribuidores de medicamentos, pontuando que tais vacinas estão disponíveis apenas na clínica
médica em que o paciente realizou a consulta.
Ademais, o órgão aduziu que os medicamentos receitados ao paciente não constam na RENAME, não sendo, portanto, fornecidas pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), motivo pelo qual não será possível a sua disponibilização.
Após, este Órgão Ministerial expediu o Ofício nº 232/2022 ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS solicitando apoio
técnico para análise dos autos do presente procedimento e sugestão de atuação.
Enfim, os autos vieram-me conclusos para despacho, eis que termo final do prazo do procedimento se aproxima.
É o relatório.
Aduz o art. 3º da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
"A Noticia de Fato sera apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogavel uma vez, fundamentadamente,
por ate 90 (noventa) dias".
Assim, considerando que o termo final do prazo de conclusão deste procedimento está próximo, bem como da impossibilidade de findá-lo no
prazo determinado, uma vez que há diligência a ser realizada, PRORROGO, POR 90 (NOVENTA) DIAS, a Notícia de Fato em tablado, para sua
conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 3º, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
Prorrogação da presente Notícia de Fato por 90 (noventa) dias;
Aguarde-se o encaminhamento da resposta pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS.
Após, retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Registros necessários no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 12 de maio de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo Nº 09/2022 (SIMP Nº 000167-246/2022)
RECOMENDAÇÃO Nº 007/2022
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
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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 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 Luzilândia/PI, Sra. Fernanda Pinto Marques, e ao Presidente da
Câmara de Vereadores do Município de Luzilândia/PI, Sr. Clisérgio Plácido Cordeiro:
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. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI23461
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 07/2022 -3ª PJ/MPPI
SIMP000430-368/2022
NOTIFICANTE:3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI
NOTIFICADO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI, no
uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26,
incisos I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que o art. 127, da Constituição federal, dispõe 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 interessessociaiseindividuaisindisponíveis";
CONSIRERANDO o disposto no art. 129, inciso II, da Carta Magna, bem como no art. 143, inciso II, da Constituição do Estado do Piauí, que
atribui ao Ministério Público à função institucional de "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevânciapública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a suagarantia";
CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito fundamental à boa administração pública, que configura "o direito fundamental à
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administração pública eficiente e eficaz, proporcional cumpridora de seus deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à
moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas" (FREITAS, Juarez. 2009, p.36);
CONSIDERANDOque a República Federativa do Brasil constitui-se um Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, dentre outros, a
soberania e a cidadania, cujo poder, emanado do povo, é por ele exercido de forma direta ou indireta (representação), ocorrendo a consagração
da soberania popular, primordialmente, por meio do controle sobre os atos da Administração Pública, de forma que os mecanismos para o
exercício de tal controle traduzem-se em direito fundamental (STJ - RMS 32.740/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma, julgado em
01/03/2011, DJe 17/03/2011);
CONSIDERANDO que a senhora Luisa Arinete de Souza compareceu e disse residir em um imóvel na rua Antonio Coelho de Resende, s/n, no
morro da Saudade, na cidade de Piripiri. Disse que vive no imóvel sem ter acesso à energia elétrica e que em 18/04/2022 procurou ligar o seu
imóvel à rede de energia elétrica, porém foi informada de que a reclamante precisa ter a certidão de número do imóvel; Tendo buscado obter a
certidão de número junto à Prefeitura Municipal de Piripiri, esta lhe negou o fornecimento alegando que a reclamante não é a proprietária do
imóvel. Pede ao Ministério Público para interceder junto à Prefeitura de Piripiri a fim de garantir à Reclamante o acesso à energia elétrica.
CONSIDERANDO que é necessário acompanhamento, fomento e monitoramento da política urbana voltada à garantia das funções sociais da
cidade e da propriedade e, em especial, a defesa do direitoà moradiaadequada;
CONSIDERANDO ainda que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, aassistênciaaosdesamparados, nos termos do art. 6º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDOque tal conduta está gerando prejuízos à moradora já que está sendo privada de um bem essencial para uma vida digna e
saudável, pois a Prefeitura não possibilitando a água e energia elétrica para as pessoas poderá acarretar problemas à saúde da reclamante.
Por todo o exposto, esta Promotoria de Justiça RECOMENDAao SecretárioMunicipal de Administração e à Prefeitura Municipal de PiripiriPI, a adoção de providênciasimediatasno sentido de:
a) CONCEDER certidão de número de imóvel à Sra. Luisa Arinete de Souza, para que possa solicitar os serviços de de água e energia
elétrica e, portanto, ter acesso a uma moradia adequada, tendo em vista a atual situação de vulnerabilidade da requerente;
b) ENVIARa esta Promotoria de Justiça, por meio do e-mail secretariaunificadapiripiri@mppi.mp.br,no prazo de 48 (quarenta e oito)horas,
informações quanto às providências adotadas para o cumprimento desta recomendação. Ficando advertido que o não encaminhamento da
resposta pode configurar crime previsto no art. 10 da Lei 7.347/85.
Fica ciente a notificada de que a presente notificação tem natureza RECOMENDATÓRIA e PREMONITÓRIA, no sentido de prevenir
responsabilidade civil e administrativa, nomeadamente a fim de que no futuro não se alegue ignorância quanto à extensão e o caráter ilegal dos
fatos noticiados.
Piripiri (PI), 29 de abril de 2022.
Bel. Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI
PORTARIA Nº 58/2022
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
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
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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 ProcedimentoAdministrativonº56/2022, com a finalidade de acompanhar a regularização fundiária de possíveis
núcleos urbanos informais localizados no Município de Brasileira-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 Brasileira-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 Brasileira-PI, solicitando a deflagração do procedimento
administrativo de regularização fundiária urbana dos núcleos urbanos informais identificados, localizados no Município de Brasileira-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
PORTARIANº50/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts. 127
e 129, ambos da Constituição Federal de 1988:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promo- vendo as medidas necessárias a sua garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inci- so
II, da CF/88;
CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito funda- mental à administração pública eficiente e eficaz, cumpridora de seus
deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas
condutas omissivas e comissivas;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Mi- nistério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal dispõe no seu art. 23, inc. II, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municí- pios, cuidar da saúde e assistênciapública;
CONSIDERANDO ainda que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, amoradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistênciaaos desamparados, nos termos do art. 6º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDOque é necessário acompanhamento, fomento e monitoramento da política urbana voltada à garantia das funções sociais da
cidade edapropriedadee,emespecial,adefesadodireito àmoradiaadequada;
CONSIDERANDOo atendimento ao público, no qual a senhora ANGÉLICA DE OLIVEIRA LIMA no qual relatou o seguinte acontecimento: "[...]
sou mãe solteira, que filha minha filha possui 07 anos de idade. Que fazem 04 anos que moro numa casa do Minha Casa Minha Vida, que
encontrei a casa abandonada, e entrei para morar. Que a dona da casa a Sra. Cleidiane, apareceu nesse ano de 2022 dizendo que venderia o
imóvel, e de fato vendeu a Sra. 'Do Carmo'. Que esta pediu para desocupar a casa. Que não tenho para onde ir. Que minha renda familiar é
apenas o Auxílio Brasil no valor de R$ 400,00 e a pensão da minha filha no valor de 200,00. [...] "
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 48/2022, a fim de ob- ter 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 juntada do requerimento de nº de registro 000215 368/2022 do sr. Francisco das Chagas Oliveira Sousa e demais documentos;
c) a notificação para a Sra. Angélica de Oliveira Lima, e os representantes da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento
Social - SETAS e, Caixa Econômica Federal - CEF, para a audiência, por meio do aplicativo Microsoft Teams, que será realizada no dia
03/05/2022 às 12h00, no qual terá como pauta a habitação da Sra. Angélica de Oliveira
d) a Lima, de forma irregular, na casa pertencente ao Programa Social Minha Casa Minha Vida.
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 20 de abril de 2022.
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça da 3ª PJ de Piripiri-PI

3.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO - PI23462
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO (NF) Nº 000027-325/2021
Trata-se da Notícia de Fato (NF): 000027-325/2021, instaurada a partir de Certidão anotando que chegou ao conhecimento desta Promotoria de
Justiça, por meio de fontes abertas, que uma pessoa identificada como Lorrayny Carvalho da Silva, Secretária de Saúde de Passagem Franca PI, recebeu a 1ª dose da vacina contra o COVID-19, na cidade de Passagem Franca do Piauí, suspostamente, sem pertencer ao grupo de risco,
ou seja, grupo referente aos trabalhadores da saúde em linha de frente, idosos a partir de 75 anos e pessoas com 60 anos ou mais, que vivem
em instituições de longa permanência (como asilos e instituições psiquiátricas
Oficiou-se à Prefeitura de Passagem Franca do Piauí solicitando esclarecimento quanto aos fatos narrados.
A noticiada também entrou em contato com esta Promotoria de Justiça, por meio de advogado constituído, sendo realizada audiência
extrajudicial, no dia 04 de fevereiro de 2021, por meio de videoconferência no link https://tinyurl.com/audiencia-27-325-2021 (senha de acesso:
27-325/2021).
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Durante a audiência, o advogado da Sra. Lorrayne Carvalho, perguntado por este Promotor de Justiça, informou que sua representada já havia
sido exonerada do cargo de Secretária da Municipal de Saúde da cidade de Passagem Franca, por iniciativa voluntária do Prefeito, bem como
assumiu o compromisso de que sua cliente não receberia a 2ª dose da vacina contra COVID-19 e também não seria novamente
nomeada para o cargo de Secretária Municipal de Saúde.
A notícia de exoneração da Sra. Lorrayne foi confirmada, posteriormente, pela municipalidade, através de Ofício nº 03/2021, trazendo, em anexo,
cópia de Diário Municipal em que se deu publicidade à exoneração da ex-servidora pública.
A Prefeitura de Passagem Franca do Piauí ratificou, através do Ofício nº 43/2021, enviado a esta Promotoria em março de 2021, que manteria o
compromisso firmado em audiência com o Parquet.
Ocorre que, em novembro de 2021, chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça que a Sra. Lorrayne fora novamente nomeada no
cargo de Secretária Municipal de Saúde na cidade de Passagem Franca do Piauí, em setembro de 2021, através da Portaria nº 125/2021.
Por tal razão, foi enviado o ofício nº 1894/2021-PJBD/MPPI à Prefeitura solicitando esclarecimentos sobre a quebra do que fora acordado em
audiência extrajudicial. Todavia, embora o expediente tenha sido recebido em 19 de novembro de 2021 pela servidora Thaynara Vitória dos
Santos, a municipalidade quedou-se inerte.
Dessa forma, foi determinada a reiteração ofício nº 1894/2021-PJBD/MPPI, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para que a municipalidade
prestasse os esclarecimentos solicitados pelo Ministério Público. Entretanto, apesar de o Ofício nº 98/2022-PJBD/MPPI ter sido recebido em 24
de janeiro de 2022 pela servidora Kaline Rodrigues de Araújo, novamente, o prazo transcorreu in albis, conforme certidão datada de 08 de
fevereiro de 2022.
No dia 16 de fevereiro de 2022, às 14h30, ocorreu audiência extrajudicial, por meio virtual, na qual ficou registrada que a Secretária de Saúde se
comprometeu a enviar documentação comprobatória do trabalho que vem desenvolvendo no município, bem como propostas de atividades
futuras a serem executadas, inclusive, assumindo o compromisso de colocar o município de Passagem Franca na posição de "melhor saúde"
entre os municípios pertencentes à Comarca de Barro Duro até o fim do mandato da atual gestão.
Foi encaminhado ofício nº 463/2022-PJBD/MPPI à Prefeitura de Passagem Franca, em reiteração ao ofício nº 98/2022-PJBD/MPPI, assinalando
o prazo de 5 (cinco) dias para que a municipalidade prestasse os esclarecimentos solicitados pelo Ministério Público.
Em resposta, por meio do ofício nº 34/2020/GAB/PMPF, a Prefeitura de Passagem Franca informou que está aguardando o envio da
documentação apontada pela Secretária de Saúde em audiência extrajudicial, bem como a posterior decisão exarada por este Parquet.
Em seguida, foi encaminhado ofício nº 533/2022-PJBD/MPPI à atual Secretária de Saúde do município, Sra. Lorrayny, para, no prazo
improrrogável de 10 (dez) dias, enviar a esta Promotoria de Justiça a documentação apontada em sede de audiência extrajudicial. Contudo,
apesar de referido ofício ter sido recebido pela própria secretária, por meio virtual, no dia 05 de abril de 2022, o prazo para apresentação de
razões a esta Promotoria de Justiça transcorreu in albis.
Foi encaminhado novo ofício à municipalidade, o qual continha a reiteração do solicitado no expediente nº 533/2022-PJBD/MPPI. Dessa forma, a
Prefeitura de Passagem Franca do Piauí, por meio de ofício encaminhado em 30.04.2022, apresentou documentação comprobatória do trabalho
que a Secretária de Saúde, Sra. Lorrayne, vem desenvolvendo no município.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que a Secretária de Saúde do município de Passagem Franca do Piauí juntou aos autos a documentação
apontada em sede de audiência extrajudicial, na qual se verifica as ações na área da saúde que foram desenvolvidas na cidade durante a
administração da referida Secretária.
À vista do exposto, diante da apresentação da documentação comprobatória, por suficiente ao acautelamento do interesse público, "in
casu", inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria,
internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias.
Barro Duro - PI, 05 de maio de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (tas)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO (NF) 000054-325/2022
Trata-se da Notícia de Fato (NF) 000054-325/2022, autuada a partir de termo de declarações da nacional de nome Ylana Nathalia Melo Mendes.
No procedimento em apreço, se apura acúmulo indevido de cargos públicos pelo Sr. Raimundo Gualberto Rego, ora noticiado.
No bojo do procedimento em apreço, após exaustiva instrução probatória, confirmou-se que, de fato, o noticiado acumulava, de forma indevida, o
cargo de professor estadual, lotado na cidade de Passagem Franca do Piauí, e o cargo de conselheiro tutelar na mesma municipalidade.
Em razão disso, em 12 de março de 2022, foi enviado ofício à Prefeitura de Passagem Franca do Piauí, bem como ao noticiado, requisitando a
imediata exoneração do Sr. Raimundo Gualberto do cargo de conselheiro tutelar, e a nomeação do próximo candidato eleito para o cargo, que
porventura, tratava-se da própria noticiante, sob pena de ajuizamento de Ação Civil Pública e Ação de Improbidade Administrativa.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, constata-se que no dia 30 de abril de 2022, a Prefeitura de Passagem Franca do Piauí encaminhou ao Ministério Público
provas que atestavam que a requisição ministerial retro havia sido cumprida em todos seus termos.
Logo, com a regularização da situação apurada pelo Parquet, inexiste razões para a manutenção desse procedimento.
À vista do exposto, diante da regularização da situação apurada no bojo deste procedimento, inexistindo outras providências a serem
adotadas neste momento, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa
dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias.
Barro Duro - PI, 05 de maio de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO (NF) 000524-325/2022
Trata-se da Notícia de Fato (NF) 000524-325/2022, instaurada a partir decertidão da lavra da assessoria desta Promotoria de Justiça, em que
visa apurar realização de atividades religiosas de modo informal.
Narram os autos que chegou ao conhecimento do Ministério Público, por meio de fontes abertas, que, na localidade Malhada dos Bois, Barro
Duro - PI, o nacional popularmente conhecido apenas como "Neguim" tem realizado atividades religiosas, de maneira informal, sem qualquer
legalização.
Ademais, tem-se relatos de que as atividades religiosas são realizadas até altas horas da madrugada, causando perturbação do sossego alheio,
com presença, inclusive, de crianças no local.
Oficiou-se à Prefeitura Municipal de Barro Duro - PI, para que realizasse inspeção no local, bem como ao GPM de Barro Duro para que de algo
modo realizasse patrulhamento ostensivo no local, a fim de verificar eventual perturbação do sossego.
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No dia 23 de março de 2022, o Centro de Referência de Barro Duro encaminhou a esta Promotoria de Justiça, relatório informando que as
atividades religiosas ocorriam na residência da Sra. Lucimar, não sabendo a participação de menores no local. Além do mais, segundo
informações obtidas por meio dos moradores do local, estes informaram que a Sra. Lucimar mudou-se para a Localidade Mikaela, Zona Rural de
Passagem Franca do Piauí - PI.
Documentos comprobatórios anexados aos autos.
Eis o relatório. Passo à decisão
Compulsando-se os autos, verifica-se que não há elementos que apontem violação de normas jurídicas ou qualquer situação de vulnerabilidade
de crianças ou adolescentes.
De tal forma, não se vislumbra indícios que atestem a necessidade de extensão desta notícia de fato, uma vez que a situação que gerou a
instauração deste procedimento não foi efetivamente constatada, no que diz respeito a suposta realização de atividade religiosa de maneira
informal.
Ante o exposto, com comprovação de que as medidas necessárias para solução do presente caso foram tomadas, e não se vislumbrando
outras diligências a serem realizadas, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem
remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), com fulcro no art. 4º, III, in fine, da Resolução CNMP n. 174/2017.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para fins de conhecimento.
Cumpridas as referidas diligências, FAÇAM-SE OS AUTOS CONCLUSOS para ulterior análise.
Barro Duro - PI, 06 de maio de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
KASSIANY SOUSA PEREIRA
Estagiária da Promotoria de Justiça de Barro Duro - PI
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO Nº 000151-325/2022
Trata-se da Notícia de Fato (NF) 000151-325/2022, autuada a partir do Ofício nº 188/2020, remetido a esta Promotoria de Justiça, pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Barro Duro, cujo objetivo é apurar a existência de fraude em contratos bancários, os quais não teriam sido
autorizados, tendo em vista a expressiva quantidade de ações ajuizadas pela mesma pessoa e com causa de pedir semelhante.
Conforme apontado em Despacho proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Barro Duro, em 20 de janeiro de 2022, o nacional de nome
Raimundo José Pereira da Silva possuiria uma multiplicidade de demandas ajuizadas nesta Comarca versando sobre causa de pedir semelhante
- a existência de empréstimos consignados não autorizados. Tal fato poderia ser derivado de eventual fraude envolvendo instituição financeira
integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN), tendo sido, assim, necessária a remessa dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 40
do Código de Processo Penal.
Foi solicitada investigação à Delegacia de Polícia de Barro Duro, tendo o ofício nº 426-2022-PJBD/MPPI sido recebido em 10 de março de 2022.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que foi solicitado à Delegacia de Barro Duro, por meio de Ofício nº 426/2022-PJBD/MPPI, investigação sobre
os fatos narrados.
À vista do exposto, diante da solicitação de investigação à Delegacia de Barro Duro, inexistindo outras providências a serem adotadas neste
momento, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao
Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias.
Junte-se ao PA de requisições, para acompanhamento das investigações.
Barro Duro - PI, 06 de maio de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (tas)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO Nº 000280-325/2022
Trata-se da Notícia de Fato (NF) 000280-325/2022, autuada a partir de Despacho referente ao PIC 08/2020 (SIMP Nº 000095-216/2019),
remetido a esta Promotoria de Justiça pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), cujo objeto é apurar
supostas irregularidades decorrentes dos contratos firmados pelos municípios piauienses com a empresa Grenn Card Administradora de Crédito EIRELI.
Conforme apontado em Despacho saneador proferido em 11 de abril de 2022, nos presentes autos há apenas a informação de que a empresa
Grenn Card firmou contratos com diversos municípios piauienses para gerenciar o abastecimento de veículos em postos previamente
credenciados. Contudo, não há suporte probatório quanto à eventuais irregularidades nas referidas contratações pelo município de Santa Cruz
dos Milagres - PI, tampouco indícios de formação de organização criminosa.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Analisando os documentos acostados aos autos, não se vislumbra elementos mínimos que apontem para a prática de ilícito, bem como não há
qualquer dado que denote dano ao erário ou desvio de verbas públicas.
À vista do exposto, diante da ausência de indícios de ilícito, com a ressalva de que o conhecimento de eventuais novos elementos pode gerar
o desarquivamento do feito, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa
dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI), com fundamento do art. 28, CPP.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias.
Barro Duro - PI, 06 de maio de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (tas)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI

3.15. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS -PI23463
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 24/2022/PORTARIA nº 26/2022 (SIMP 000832-361/2022)
Objeto:Acompanhar e fiscalizar as capacitações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município Santana do
Piauí-PI para gestão do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, o fomento de campanhas de estímulo à doação, verificar os recursos
destinados, bem como a organização do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu presentante legal infrafirmado, com fulcro no disposto no artigo 127, da
Constituição Federal, bem como no artigo 37, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, artigo 201, inciso VI;
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art. 260, §3º da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e:
CONSIDERANDOque a Lei Federal n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) institui como diretriz da política de atendimento à criança
e ao adolescente a manutenção de fundos municipais, estaduais e nacionais dos direitos da criança e do adolescente (art. 88, IV), geridos pelos
respectivos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, possui natureza contábil, regida pela Lei Federal nº 4.320/64,
caracterizando-se como reserva financeira para a aplicação e financiamento de políticas suplementares relacionadas à criança e ao adolescente,
sendo nesse sentido, instrumento importante para a superação de situações de vulnerabilidade social, bem como a prevenção de situações de
risco, envolvendo crianças e adolescentes;
CONSIDERANDOque o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município Santana do Piauí está constituído por lei e regulamentado
por ato do Poder Executivo;
CONSIDERANDO a necessidade de capacitação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Santana do
Piauí para gestão do FIA e fomento de campanhas de estímulo à doação;
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça aderiu ao Projeto "MPPI Semprepresente na regularização dos Fundos para a Infância e
Adolescência"do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Piauí;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente Procedimento Administrativo, com o objetivo Acompanhar e fiscalizar a capacitação do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Município Santana do Piauí- PI para gestão do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, o
fomento de campanhas de estímulo à doação, verificar os recursos destinados, bem como a organização do Conselho Municipal de Direitos da
Criança e Adolescente, determinando, desde já, as seguintes diligências:
Seja a presente Portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça;
Seja remetida cópia desta Portaria para o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ, à Secretaria-Geral para fins
de publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí;
Expeça-se Oficio ao Exmo Chefe do Poder Executivo Municipal, com cópia da presente Portaria, requisitando informações:
sobre a conta bancária em Banco Oficial e o saldo atual do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente neste município;
a Unidade Orçamentária Especifica do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como cópia da Lei Orçamentária Atual
identificando os valores a serem repassados pelo Município para a alimentação do Fundo;
os valores devidamente repassados até o momento, para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme cronograma da execução
orçamentária;
as campanhas realizadas para incentivo de doações ao FIA;
se houve ou há previsão de capacitação dos integrantes do CMDCA para fins de gestão do fundo.
Expeça-se cópia da presente Portaria ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santana do Piauí, requisitando-se as
mesmas informações doitem3, acrescidas das seguintes:
plano de Ação e de aplicação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o ano de 2022;
atividades e projetos porventura financiados com Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
a organização do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, com indicação de telefone e e-mail dos seus integrantes ou do
próprio órgão;
Por fim, encaminhe-se ao CMDCA link de capacitação online para fortalecimento do entendimento sobre a política pública, realizado pelo Centro
de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude-CAODIJ, por meio do aplicativo Microsoft Teams, disponível na página do CAODIJ no
site do MPPI.
CUMPRA-SE, publique-se. Picos-PI, 31 de março de 2022.
PauloMaurícioAraújoGusmão
Promotor de Justiça, em substituição

3.16. SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIAS DE FLORIANO23464
PORTARIA Nº 09/2022
Objeto:Averiguarviolaçãoegarantirdireitosfundamentaisdascrianças/adolescentes
M.R.D.S de 11 (onze) anos, J.D. da S de 4 (quatro) anos, J.I.D da S de 8 (oito) anos, G.S. e S de 16 (dezesseis) anos, à luz dos princípios
constitucionais, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, caso sejam necessárias.
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por intermédio da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, no uso de suas atribuições
legais, tendo em vista o que dispõe o art. 8°, III e art. 9° da Resolução N°174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público,
CONSIDERANDOo disposto nos artigos 227 e 229 da lei CF/88, no qual preconizam que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores;
CONSIDERANDO que a Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do adolescente (ECA), evidencia a existência de deveres intrínsecos ao poder
familiar, conferindo aos pais obrigações não somente do ponto de vista material, mas especialmente afetivas, morais e psíquicas. O artigo 3° do
ECA preceitua que toda criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, a fim de lhes proporcionar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade;
CONSIDERANDO os relatórios de conhecimento de fato nº. 17/2022 e 19/2022 do Conselho Tutelar de Floriano/PI, relatando a situação de
vulnerabilidade sofrida pelas crianças/adolescentes M.R.D.S de 11 (onze) anos, J.D. da S de 4 (quatro) anos, J.I.D da S de 8 (oito) anos, G.S.e S
de 16 (dezesseis) anos, bem como de uma bebê recém-nascida, não registrada civilmente, em estado de desnutrição grave, todos filhos da Sra.
MARIA LOURENÇA, e ainda que M.R.D.S, supostamente, sofreu violência sexual por parte de seu genitor;
CONSIDERANDOque compete ao Ministério Público instaurar procedimento administrativo para a defesa de direitos fundamentais, conforme
artigos 227 e 229 da CF/88 e as disposições na Resolução n° 174/2017.
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOcom a finalidade de averiguar violação e garantir direitos fundamentais da criança
crianças/adolescentes M.R.D.S,
11 (onze) anos, J.D. da S, 4 (quatro) anos, J.I.D da S, 8 (oito) anos, G.S.e S, 16 (dezesseis) anos, bem como de uma bebê recém-nascida, não
registrada civilmente, em estado de desnutrição grave, à luz dos princípios constitucionais, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais
cabíveis, caso sejam necessárias, na forma da lei, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI e CAODIJ/MPPI para conhecimento;
O envio do somente do EXTRATO da presente portaria, nos termos do art.100, parágrafo único do Estatuto da Criança e do
Adolescente,à Secretaria Geral/MPPI para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos.
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
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174/2017 do CNMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano-PI, datado e assinado eletronicamente.
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA:93224630310
Assinado de forma digital por ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA:93224630310
Dados: 2022.05.09 12:09:18 -03'00'
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora de Justiça

3.17. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS - PI23465
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 01/2019 - SIMP 000533-293/2018
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado com a finalidade de encaminhar à Prefeitura Municipal de Boqueirão do Piauí a Recomendação
Ministerial Conjunta nº 01/2018 para conhecimento e adoção das providências cabíveis.
Chamo o feito a ordem.
Compulsando os autos, verifica-se que o escritório de advocacia "João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados", contratado pelo Município,
não foi notificado do presente inquérito, assim como não se tem informações atualizadas sobre a vigência do referido contrato.
Este procedimento se encontra com prazo vencido.
O art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público estabelece o prazo de 1 (um) ano para vigência do Inquérito Civil,
prevendo a possibilidade de prorrogações, quantas necessárias, desde que por despacho fundamentado.
Conforme alhures relatado, existe a necessidade de coletar informações atualizadas e notificar o escritório de advocacia.
Portanto, DETERMINO:
seja prorrogado o andamento do presente inquérito civil, com os devidos registros no SIMP, bem como seja encaminhada cópia da decisão para
o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí para fins de ciência, com fulcro no art. 9º da Resolução nº 23/2007 do CNMP;
seja oficiado o escritório de advocacia "João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados", solicitando informações, no prazo de 20 (vinte) dias,
sobre a vigência do contrato firmado, o andamento da ação judicial para recebimento das verbas do FUNDEF pelo Município de Boqueirão do
Piauí e o valor recebido pelos serviços advocatícios prestados.
Publique-se. Cumpra-se.
Capitão de Campos-PI, 12 de maio de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça respondendo
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 02/2019 - SIMP 000534-293/2018
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado com a finalidade de encaminhar à Prefeitura de Capitão de Campos a Recomendação Ministerial
Conjunta nº 01/2018 para conhecimento e adoção das providências cabíveis.
Chamo o feito a ordem.
Compulsando os autos, verifica-se que o escritório de advocacia João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados, contratado pelo Município,
não foi notificado do presente inquérito, assim como não se tem informações atualizadas sobre a vigência do referido contrato.
Este procedimento se encontra com prazo vencido.
O art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público estabelece o prazo de 1 (um) ano para vigência do Inquérito Civil,
prevendo a possibilidade de prorrogações, quantas necessárias, desde que por despacho fundamentado.
Conforme alhures relatado, existe a necessidade de coletar informações atualizadas e notificar o escritório de advocacia.
Portanto, DETERMINO:
seja prorrogado o andamento do presente inquérito civil, com os devidos registros no SIMP, bem como seja encaminhada cópia da decisão para
o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí para fins de ciência, com fulcro no art. 9º da Resolução nº 23/2007 do CNMP;
seja oficiado o escritório de advocacia João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados, solicitando informações, no prazo de 20 (vinte) dias,
sobre a vigência do contrato firmado, o andamento da ação judicial para recebimento das verbas do FUNDEF pelo Município de Capitão de
Campos e o valor recebido pelos serviços advocatícios.
Publique-se. Cumpra-se.
Capitão de Campos-PI, 12 de maio de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça respondendo
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 08/2019 - SIMP 000532-293/2018
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado com a finalidade de encaminhar à Prefeitura Municipal de Cocal de Telha a Recomendação
Ministerial Conjunta nº 01/2018 para conhecimento e adoção das providências cabíveis.
Chamo o feito a ordem.
Compulsando os autos, verifica-se que o escritório de advocacia João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados, contratado pelo Município,
não foi notificado do presente inquérito, assim como não se tem informações atualizadas sobre a vigência do referido contrato.
Este procedimento se encontra com prazo vencido.
O art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público estabelece o prazo de 1 (um) ano para vigência do Inquérito Civil,
prevendo a possibilidade de prorrogações, quantas necessárias, desde que por despacho fundamentado.
Conforme alhures relatado, existe a necessidade de coletar informações atualizadas e notificar o escritório de advocacia.
Portanto, DETERMINO:
seja prorrogado o andamento do presente inquérito civil, com os devidos registros no SIMP, bem como seja encaminhada cópia da decisão para
o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí para fins de ciência, com fulcro no art. 9º da Resolução nº 23/2007 do CNMP;
seja oficiado o escritório de advocacia João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados, solicitando informações, no prazo de 20 (vinte) dias,
sobre a vigência do contrato firmado, o andamento da ação judicial para recebimento das verbas do FUNDEF pelo Município de Cocal de Telha e
o valor recebido pelos serviços advocatícios.
Publique-se. Cumpra-se.
Capitão de Campos-PI, 12 de maio de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça respondendo

3.18. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI23466
PORTARIA Nº 17/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,por meio do Promotor de Justiça signatário, com fulcro nos arts. 227 da Constituição Federal; 55,
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IV, da Lei Complementar Estadual n° 12/93; 201, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente; 8°, II, da Resolução n° 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público; e:
CONSIDERANDO que a Lei n° 13.431/2017 normatizou e organizou o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência, estabelecendo os instrumentos de entrevista por meio do depoimento especial e da escuta especializada;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 7° 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°, I, do Decreto n° 9.603/2018, que regulamenta a Lei n° 13.431/2017, 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;
CONSIDERANDO que, no bojo do aludido programa, foi engendrado 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 Piripiri não possui fluxo para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de
violência, principalmente a de natureza sexual;
RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo, sob o nº 17/2022, para acompanhar a implantação da escuta especializada no Município de
Piripiri, com as seguintes medidas iniciais:
1) Envio de cópia da presente Portaria ao Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente, Secretaria Municipal do
Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (SETAS), e à Secretaria Municipal de Saúde de Piripiri;
2) Fica desde já designado o dia 23/05/2022 (segunda-feira), às 15h30min, para realização de audiência por videoconferência, por meio do
Microsoft Teams, com a participação dos representantes dos órgãos mencionados no item 1, para explanação acerca da política pública da
escuta especializada, colher informações e alinhar estratégias para a sua efetiva implantação no município;
3) Solicitação à Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAODIJ), para que também participe da
audiência;
4) Remessa de cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAODIJ), para conhecimento.
Sejam realizadas as notificações e publicações de praxe. Cumpra-se.
Piripiri, 02 de maio de 2022.
Silvano Gustavo Nunes de Carvalho
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 18/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,por meio doPromotor de Justiça signatário, com fulcro nos arts. 227 da Constituição Federal; 55,
IV, da Lei Complementar Estadual n° 12/93; 201, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente; 8°, II, da Resolução n° 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público; e:
CONSIDERANDO que a Lei n° 13.431/2017 normatizou e organizou o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência, estabelecendo os instrumentos de entrevista por meio do depoimento especial e da escuta especializada;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 7° 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°, I, do Decreto n° 9.603/2018, que regulamenta a Lei n° 13.431/2017, 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;
CONSIDERANDO que, no bojo do aludido programa, foi engendrado 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 Brasileira não possui fluxo para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de
violência, principalmente a de natureza sexual;
RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo, sob o nº 18/2022, para acompanhar a implantação da escuta especializada no Município de
Brasileira, com as seguintes medidas iniciais:
1) Envio de cópia da presente Portaria ao Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente, Secretaria Municipal de
Assistência Social e à Secretaria Municipal de Saúde de Brasileira;
2) Fica desde já designado o dia 23/05/2022 (segunda-feira), às 15h30min, para realização de audiência por videoconferência, por meio do
Microsoft Teams, com a participação dos representantes dos órgãos mencionados no item 1, para explanação acerca da política pública da
escuta especializada, colher informações e alinhar estratégias para a sua efetiva implantação no município;
3) Solicitação à Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAODIJ), para que também participe da
audiência;
4) Remessa de cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAODIJ), para conhecimento.
Sejam realizadas as notificações e publicações de praxe. Cumpra-se.
Piripiri, 02 de maio de 2022.
Silvano Gustavo Nunes de Carvalho
Promotor de Justiça

3.19. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23467
NOTÍCIADE FATONº000025-072/2019
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada nesta Promotoria de Justiça para apurar o Memorando n.º 11/2019-06PJ/PHB, em que é noticiada a
ausência de laudo toxicológico nos autos judiciais de n.º 0000513- 14.2011.8.18.0031.
Foi expedido o Ofício n.º 1070/2020/000025-072/2019-SUPJP, solicitando informações ao Instituto de Criminalística acerca do laudo toxicológico
dos autos acima mencionados, prém não obtivemos resposta.
Em 27 de abril foi expedido Ofício n.º 777/2021/000025- 072/2019, para o Instituto de Criminalística de Parnaíba-PI, de modo que em resposta a
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este ofício foi informado que no ano de 2011, ano em que ocorreu o fato delituoso em questão, o Instituto de Criminalística de Parnaíba-Pí ainda
não existia, passando a iniciar suas atividades somente no ano de 2015, o que impede este Instituto de atender o que foi requisitado.
Em 27 de maio de 2021, foi enviado Oficio para o Instituto de Criminalística de Teresina-Pí prestar informações sobre o laudo toxicológico
mencionado. Em resposta ao oficio foi informado que depois de uma busca minuciosa em seus arquivos, foi localizada a saída do Laudo 2019/10
em 03/12/2010 pelo agente de Policia Civil Bergson do Vale Mendonça, matricula 227214-8, copia em anexo.
Ao ser oficiado o agente de Policia Civil Bergson do Vale Mendonça, informou e juntou documentos que comprovam que o laudo nº 2019/10 foi
enviado ao Judiciário em 09 de dezembro de 2010, pelo Delegado de Policia Marcos Antonio Perira Bastos (doc nos autos).
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 o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial
ou já se encontrar solucionado.
Com base no exposto, ARQUIVO a presente Notícia de Fato, 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 novembrode 2021
ROMULO PAULOCORDÃO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Rua Projetada, s/n, Bairro Conselheiro Alberto Silva, Cidade Judiciária. Parnaíba/PI, CEP 64.209-060 Fone: (86) 3321.3020

3.20. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR - PI23468
SIMP nº 000717-435/2022
DECISÃO
Trata-se de Atendimento ao Público registrado a partir da extração de cópia do Protocolo SIMP 000674-435/2022, distribuído à 2ª PJ de Campo
Maior.
No referido protocolo, a pessoa de CONCEIÇÃO DE MARIA DO NASCIMENTO informa que a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Maior
vem reiteradamente descumprindo obrigação de fornecer insumos de saúde, como fraudas e luvas, para o tratamento de seu filho, Marcos
Henrique, cadeirante. Afirmou ainda que sempre que o procedimento é arquivado no Ministério Público a secretaria de saúde volta a deixar de
fornecer os materiais.
Não se juntou documentos relativos a outros procedimentos instaurados no âmbito do MP sobre a matéria.
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Como afirmado, o trato da matéria no que tange à obrigação de fazer, consistente no fornecimento de insumos de saúde pela Secretaria
Municipal de Saúde de Campo Maior está a cargo da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, pelo que o objeto do presente AP se limita à
apuração de ato de improbidade administrativa no caso concreto.
Os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública estão descritos no art. 11 da Lei nº8.429/92,
alterada pela Lei nº 14.230/2021.
Com a nova redação do caput do artigo referido, passou-se a exigir expressamente que os atos de improbidade administrativa atentatórios aos
princípios da Administração Pública sejam caracterizados por umas das condutas descritas em seus incisos, alterando a redação original que
previa tais condutas com caráter exemplificativo. Portanto, com a alteração do caput do artigo 11 e a revogação de seu inciso II pela Lei nº
14.230/2021 (retardar ou
deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício), não há mais se falar em ato de improbidade administrativa pela conduta anteriormente
subsumida a tal norma.
Boa ou ruim, a nova lei de improbidade administrativa foi democraticamente concebida pelo Poder Legislativo e ratificada pelo Poder Executivo,
por meio da sanção presidencial
Apregoa a Resolução CNMP nº 174:
Art. 4º (...)
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível.
Desta feita, INDEFIROa instauração de Notícia de Fato e arquivo sumariamente a presente peça de informação.
Publique-se em DOEMP. Comunique-se ao E. CSMP.
Após, seja o feito arquivado em promotoria, com as baixas e registros
necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça

3.21. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI23469
SIMP nº 003353-361/2021
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
O presente procedimento tem por objeto a defesa dos direitos e interesses coletivos dos moradores das localidades Queimada da Ema e Bocolô,
zona rural do Município de Picos-PI, os quais, segundo comunicação que chegou ao conhecimento deste órgão do Ministério Público, por meio
de ofício encaminhado pela Procuradoria do Município de Picos, estariam necessitando de adoção de providências urgentes a fim de se
implementar o funcionamento de poço tubular, para fornecimento de água a mais de 500 (quinhentas) famílias, com instalação de bomba trifásica
e, considerando que o transformador que serve às comunidades é um bifásico de 15 KVA, haveria a necessidade de que a EQUATORIAL PIAUÍ
realize a sua substituição por um trifásico de 30 KVA ou superior, bem como a substituição de cabos de energia em um vão de 76 m, pois,
embora já perfurado o poço artesiano nessas localidades em parceria com o 3º Batalhão de Engenharia e Construção Civil - 3º BEC, as pessoas
que lá residem ainda estão sem receber água de qualidade por atraso da representada, com violação a esse direito humano fundamental.
Segundo informa, "Visando atender as necessidades URGENTES da população das localidades Bocolô e Queimada da Ema, o Município de
Picos, em parceria com o 3º Batalhão de Engenharia e Construção Civil - 3º BEC, realizaram a perfuração de 1 (um) poço artesiano nessa
localidade para fornecimento de ÁGUA para essa população. O poço se trata de uma reivindicação antiga, considerando que o local não é
propício para perfuração de poços artesianos, necessitando de máquina especializada de alta-rotação do Exército Brasileiro. Ocorre que, após
perfurado o poço, solicitamos à empresa concessionária de energia elétrica, Equatorial que procedesse com a substituição do transformador
bifásico ali existente, por um trifásico de 30 KVA ou superior, bem como a substituição dos cabos. Assim, foi solicitado à Equatorial, mediante
expedição de Ofício n° 151/2021/GAB, datado de 05/10/2021, que adotasse as providências devidas com a máxima de urgência, considerando
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que cerca de 500 (quinhentas) famílias dependem desse poço para sobreviver. Contudo, até a presente data nenhuma providência foi tomada.".
Então, este procedimento tem a finalidade de se esclarecer se efetivamente as comunidades estão na condição noticiada e, em caso positivo,
promover as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis visando ao seu amparo.
Expedida Recomendação à Equatorial Piauí, a fim de que procedesse, com a máxima urgência que o caso requer, à substituição do
transformador bifásico de 15 KVA que serve às comunidades Queimada da Ema e Bocolô, zona rural do Município de Picos-PI, por um trifásico
de 30 KVA ou superior, bem como a troca que se fizer necessária na infraestrutura da rede de fornecimento de energia elétrica, para permitir o
funcionamento regular do poço tubular que abastecerá de água para consumo humano as mais de 500 famílias que lá residem, a requerida
informou, em ID 34671956, que foi realizado levantamento para elaboração de projeto e orçamento para atendimento da melhoria, sendo
desenvolvido conforme o projeto PI-2101112UNR1.3, cuja realização da obra teve início durante o mês de fevereiro/2022, com cronograma de
conclusão de até 30 dias, a contar a partir do dia 14/02/2022.
Em seguida, a Equatorial Piauí informou a conclusão das providências adotadas (ID 53273960).
Ao que se vê, não há que se falar em justa causa para a propositura de ação civil com o fim de proteção, prevenção e reparação de danos
causados aos direitos e interesses coletivos dos moradores das localidades Queimada da Ema e Bocolô, zona rural do Município de Picos-PI,
haja vista as providências já adotadas pela Equatorial Piauí, com o atendimento da demanda e, via de consequência, asubstituição do
transformador bifásico de 15 KVA que serve às comunidades Queimada da Ema e Bocolô, zona rural do Município de Picos-PI, por um trifásico
de 30 KVA ou superior, bem como a troca da infraestrutura da rede de fornecimento de energia elétrica, permitindoo funcionamento do poço
tubular que abastecede água para consumo humano as famílias que lá residem, não havendo razão para a continuação deste procedimento,
tendo-se por solucionado o fato narrado.
Oportuno registrar, ainda, que, diante de eventuais novas provas ou para investigar fato novo relevante, nada impede a reabertura deste
procedimento ou a abertura de um outro.
Assim sendo, promovo o arquivamento do presente procedimento administrativo, na forma dos arts. 12 e 13 da Resolução n. 174/2017 do CNMP,
com a devida comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos autos para
deliberação.
Cientifique-se o representante sobre esta decisão de arquivamento, da qual cabe recurso ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo
de 10 (dez) dias (art. 13 da mesma norma).
Publique-se no Diário Oficial do MPPI, certificando-se nos autos.
Não havendo recurso, após os registros de praxe, arquive-se.
Picos, 10 de maio de 2022.
Antônio César Gonçalves Barbosa
Promotora de Justiça

3.22. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO - PI23471
PORTARIA Nº 21/2022 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante legal com atuação na Promotoria de Justiça de Demerval Lobão (PI),
no uso das atribuições que são lhe conferidas pelo art. 129, III, da Constituição Federal; artigo 26, incisos I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso
IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93; considerando ainda o disposto na resolução do CNMP nº
174/2017;
CONSIDERANDO que aportara nesta Promotoria de Justiça de Demerval Lobão representação contra o chefe do poder executivo de Demerval
Lobão/PI, representação esta da lavra da parlamentar Alessandra Lopes, inscrita no CPF 743.253.963-49,com RG nº 1.452.578 SSP/PI, com
endereço à Av. Pe. Joaquim Nonato, 821 Centro, Demerval Lobão, vereadora-PSD e integrante do Poder Legislativo de Demerval Lobão/PI, cujo
teor tem por objeto provocar o Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da Promotoria de Justiça desta cidade, pelo descumprimento
do art. 202 da Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO que a peticionante narra que o fardamento se insere no contexto do material didático-escolar, e que existe um dispositivo na
Lei Orgânica Municipal de Demerval Lobão/PI que prevê a sua distribuição na rede municipal, assim como prevê que os alunos necessitados
terão condições de eficiência escolar, nos termos dos arts. 202 e 203 do aludido diploma legal1, mas que não estaria sendo tal fardamento
escolar distribuído entre o alunado, em descumprimento à legislação municipal vigente;
CONSIDERANDO que a autora da representação pontua que a alteração da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em
tramitação no Senado, prevê que o atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, dar-se-ia por meio de programas
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e fornecimento de uniforme escolar e assistência à saúde, ressaltando que a
alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, já aprovada na Comissão de Educação e na Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE) ainda tramita no Senado, mas que os dispositivos da Lei Orgânica Municipal já garantem a distribuição do fardamento aos alunos da rede
pública municipal de ensino;
CONSIDERANDO que a vereadora alega que o fardamento escolar aparece na plataforma do FNDE, integrando uma lista de compras que um
ente federativo pode realizar, e fornece também instruções de como realizar os procedimentos e que outras cidades piauienses estão fornecendo
o fardamento escolar para alunos de suas respectivas redes municipais, mediante procedimento licitatório correlato;
CONSIDERANDO que a Vereadora alega que a aquisição e distribuição do fardamento escolar estão previstos em lei e, sendo lei, precisa ser
cumprida, ainda mais como ação que dentro do âmbito educacional, ganha status de prioridade;
CONSIDERANDO que ao final a Vereadora pugna que o Ministério Público Estadual proceda no sentido de efetivar as medidas administrativas e
judiciais necessárias ao deslinde dos fatos, em decorrência do dever de cumprir o disposto no art. 202 da Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar a situação relatada, para a tomada das providências cabíveis frente ao caso, adotando as
medidas para uma melhor análise dos fatos, destacadamente quanto à necessidade de cumprimento do disposto em sede de Lei Orgânica
Municipal;
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, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO 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 exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, na forma
do artigo 205, da Constituição da República;
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6.º "caput" da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o artigo 227 da Constituição da República e o artigo 4° do ECA estabelecem que é dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à educação;
CONSIDERANDO que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa em responsabilidade da
autoridade competente, conforme preconiza o artigo 208, § 2º, da CRFB/88;
CONSIDERANDO que a efetiva garantia do direito à educação pressupõe que seja assegurada igualdade de condições de acesso e
permanência do educando na escola, consoante o disposto no artigo 206, I, da CRFB/88;
CONSIDERANDO que o artigo 2º da Lei n° 8.907/94 determina que os critérios para a escolha do uniforme escolar deverão levar em conta as
condições econômicas do estudante e de sua família;
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CONSIDERANDO a possibilidade de existirem alunos cujas condições econômicas não permitem a aquisição de uniforme, ou, ainda, que
circunstâncias eventuais podem impedir a utilização do uniforme em dias de aula;
CONSIDERANDO que a prática de impedir o acesso dos alunos à sala de aula pela ausência de uniforme escolar configura-se em meio de
impedir a fruição do serviço público essencial prestado pelo Estado;
CONSIDERANDO que o direito constitucional, fundamental e social de acesso à educação não deve ser limitado;
CONSIDERANDO que o art. 6º da Lei Orgânica do Município de Demerval Lobão dispõe que o Município reger-se-á nas relações jurídicas e nas
atividades político-administrativas, pelos princípios da cidadania e da dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que a mesma Lei define como objetivos fundamentais do Município a constituição de uma sociedade livre e justa, a melhoria
da qualidade de vida da população e a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos, sem distinção de origem, raça, sexo,
cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação dentre outros (art. 7º, II, III e V);
CONSIDERANDO que a mencionada Lei dispõe ainda, no art. 8º, que o Município garantirá, no seu território e nos limites de sua competência,
aos brasileiros e estrangeiros residentes no País, a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos mencionados nas
Constituições Federal e Estadual, bem como daqueles constantes dos tratados e convenções internacionais firmados pela República Federativa
do Brasil;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93 e art. 38.º, par. único, inc. IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93);
CONSIDERANDO que o descumprimento do dever do Poder Público de oferecer regularmente o ensino obrigatório importa responsabilidade da
autoridade competente, consoante o disposto no §2º do art. 208 da CF/88;
CONSIDERANDO que fora instaurada Notícia de Fato 004/2022 tendo em mira o esclarecimento acerca de parte dos fatos trazidos à lume
pela Sra. Alessandra Lopes, de maneira a se perquirir a forma de como o alunado da rede pública muncipal demervalense tem acesso ao
fardamento escolar e se o dispositivo que determina que o Município custeará o uniforme para os alunos das escolas da rede
municipal, previsto na Lei Orgânica Municipal, vem sendo aplicado e, em caso negativo, que sejam explanados os motivos pelos quais
não vem sendo cumprido, adotando-se as medidas necessárias para se dirimir a problemática posta;
CONSIDERANDO que o art. 8º da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, mais precisamente nos seus incisos II e III, o
procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado, que visa acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
RESOLVE converter a NOTÍCIA DE FATO nº 04/2022 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 11/2022, para fins de acompanhar o
acesso do alunado da rede pública municipal de Demerval Lobão/PI ao fardamento escolar garantido na Lei Orgânica Municipal.
Nomeio para secretariar os trabalhos referentes ao presente PA a servidora Maria do Carmo Arcanjo Silva, assessora de promotoria de justiça
lotada nesta unidade ministerial.
Oficie-se ao Conselho Superior do Ministério Público Estadual, bem como ao CAODEC.
Expeça-se Recomendação Administrativa ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Educação de Demerval Lobão para que adote as seguintes
medidas:
a) Se abstenha de impedir o acesso dos alunos às dependências das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, uma vez que, a
exigência do uso do uniforme escolar somente poderá se tornar obrigatória e condição para ingresso na instituição e nas aulas caso seja
fornecido gratuitamente;
b) Forneça gratuitamente nos termos do artigo 202 da Lei Orgânica Municipal de Demerval Lobão, uniforme para os alunos da Rede Municipal,
observando o prazo de 90 (noventa) dias;
c) Se omita de comercializar a referida vestimenta, tendo em vista que é vedada a venda de uniforme escolar pela própria instituição, bem como a
obtenção de qualquer benefício pela sua distribuição;
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do MPPI.
Registre-se no SIMP.
Cumpra-se.
Demerval Lobão (PI), 10 de maio de 2022.
(assinado digitalmente)
RITA DE CÁSSIA DE C. ROCHA GOMES DE SOUZA
Promotora de Justiça
1Art. 202. O Município custeará o uniforme para os alunos das escolas da rede municipal.
Art. 203. O sistema de ensino municipal assegurará aos alunos necessitados condições de eficiência escolar.

3.23. 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23472
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 11/2021 - PORTARIA Nº 13/2021
SIMP 000028-033/2021
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio da Promotora de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 11º da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o prazo de tramitação do
Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Administrativo nº 13/2021, no âmbito desta Promotoria de Justiça, visando acompanhamento
dos mecanismos de busca ativa e disponibilização de ferramentas às unidades escolares para a execução e monitoramento de tal atividade, de
forma a prevenir e combater a baixa frequência ou a evasão escolar no ano de 2021, por parte da Secretaria Municipal de Educação de Teresina.
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Procedimento Administrativo é de 01 (um)
ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da
realização de outros atos;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente PA finda em 26/04/2022;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Procedimento Administrativo, a partir desta data, determinando de imediato a
adoção das medidas abaixo declinadas:
a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Centro de Apoio Operacional de Defesa
da Educação e da Cidadania;
b) Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
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Teresina, 09 de maio de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça em exercício na 38ª PJ
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 13/2021 - PORTARIA Nº 15/2021
SIMP 000029-033/2021
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio da Promotora de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 11º da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o prazo de tramitação do
Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Administrativo nº 13/2021, no âmbito desta Promotoria de Justiça, visando acompanhamento
dos mecanismos de busca ativa e disponibilização de ferramentas às unidades escolares para a execução e monitoramento de tal atividade, de
forma a prevenir e combater a baixa frequência ou a evasão escolar no ano de 2021, por parte da Secretaria Municipal de Educação de Nazária.
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Procedimento Administrativo é de 01 (um)
ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da
realização de outros atos;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente PA finda em 30/04/2022;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Procedimento Administrativo, a partir desta data, determinando de imediato a
adoção das medidas abaixo declinadas:
a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Centro de Apoio Operacional de Defesa
da Educação e da Cidadania;
b) Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
Teresina, 09 de maio de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça em exercício na 38ª PJ

3.24. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA - PI23474
SIMP N° 001323-055/2019
Tratam os autos acerca de Inquérito Civil nº 001323-055/2019, com a finalidade de investigar a ocupação irregular de área verde do Loteamento
Colina do Alvorada II, localizado nesta urbe.
Foi realizado audiência extrajudicial com os representantes do Município de Parnaíba, ocasião que ficou determinado que o Município concluiria o
Estatuto de Regularização Fundiária, designando nova data para realização de audiência.
Notificação Recomendatória nº 010/2019, dirigida ao Prefeito do Município de Parnaíba, para que fossem adotadas providências concretas e
efetivas sobre as áreas verdes e institucionais do Loteamento Colina do Alvorada II, nos termos da destinação prevista na Lei nº 6.766/79
A Procuradoria Geral do Município de Parnaíba (Id Num. 3981870), informou que está adotando todos os procedimentos para regularização
fundiária do local em comento, bem como informou que encontra-se no aguardo da designação de nova audiência
Termo de Audiência (Id. 4084474), oportunidade que o representante do Município informou que o decreto municipal não se aplicaria ao caso em
tela e que no local há várias pessoas morando, ficando acordado que o Município elaboraria um relatório técnico informando quais são as áreas
verdes/institucionais do loteamento colinas da alvorada.
Relatório Técnico (Id. 4156226) sobre as áreas verdes e institucionais do loteamento colinas da alvorada.
Por último, foi expedido o Ofício nº 338/2022, endereçado ao Procurador-Geral do Município de Parnaíba, no intuito de informar quais as medidas
que pretende adotar para o cumprimento da legislação, juntamente com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Habitação e Regularização
Fundiária.
Em resposta a PROGER (Id. 4580913) informou que está ciente da situação da ocupação irregular da área em comento, mas que não pode
tomar nenhuma medida efetiva para resolver o problema. Ademais, argumentou que no local já existem várias edificações e que a demolição
seria uma medida muito drástica, ocasionando um problema social mais gravoso.
Após, vieram-me os autos para deliberação.
É o sucinto relatório. Passo a Manifestação ministerial.
Compulsando os autos em epígrafe, verifica-se que todas as providências cabíveis no âmbito deste Inquérito foram devidamente adotadas. No
início da apuração dos fatos foram expedidos diversos ofícios ao Município de Parnaíba, através da Secretaria Infraestrutura Habitação e
Regularização Fundiária e para própria Procuradoria-Geral do Município, no intuito de buscar uma solução a ocupação irregular desta área, tendo
em vista que foi destinada ao lazer dos moradores do Conjunto Colina do Alvorada II - Quadra 39, em Parnaíba (PI).
Entretanto, constata-se que devido ao grande lapso temporal entre a ocupação irregular e a ausência de tomada de providências pela
Municipalidade, restou prejudicada qualquer providência concreta por parte deste órgão na busca de uma resolutividade efetiva no litígio, tendo
em vista que nos dias atuais a área em comento possui diversas edificações realizadas, conforme depreende-se do Relatório Técnico (Id.
4156226), senão vejamos:
Portanto, verifica-se que é totalmente desproporcional a providência de demolição das casas dessas pessoas que ocuparam irregularmente uma
parte dessa área verde em comento, haja vista o grande decurso de tempo que o Município teve para tomar essas providências e não o fez,
ocasionando um certo direito adquirido.
Os Dispositivos Constitucionais Brasileiros preconizam e defendem o Direito à Propriedade e a Moradia, sendo princípios basilares da nova
ordem Constitucional de 1988, vejamos:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXII - é garantido o direito de propriedade;
No mesmo dispositivo constitucional temos estampado nos Direitos Constitucionais Fundamentais, o Direito a Moradia:
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.
Nesse sentido, o Brasil, como membro da ONU, assina embaixo do que diz a Declaração dos Direitos Humanos: "Toda pessoa tem direito a um
padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário,habitação, cuidados médicos
e os serviços sociais indispensáveis". Isso porque os tratados e acordos internacionais assinados pelo Estado brasileiro têm força de lei, fazendo
ser obrigatório o seu cumprimento dentro do nosso território.
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Partindo dessas premissas, DETERMINO o arquivamento dos autos, tendo em vista que todas as providências cabíveis foram adotadas, visando
a fiel resolutividade da demanda em epígrafe, não existindo mais providências a serem realizadas no âmbito extrajudicial. Além disso, constata-se
também que a possível demolição dessas casas, ocasionariam um problema social mais gravoso, pois o poder público teria o ônus de
providenciar novas moradias para as respectivas famílias, conforme entendimento Jurisprudencial sobre a matéria.
Assim, procedo o presente arquivamento com base no art. 10, "caput", da Resolução n. 23/2007:
Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de
fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do
procedimento preparatório.
§ 1º Os autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório, juntamente com a promoção de arquivamento, deverão ser remetidos
ao órgão de revisão competente, no prazo de três dias, contado da comprovação da efetiva cientificação pessoal dos interessados,
através de publicação na imprensa oficial ou da lavratura de termo de afixação de aviso no órgão do Ministério Público, quando não
localizados os que devem ser cientificados.
§ 2º A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do órgão de revisão competente, na forma do seu Regimento
Interno.
Expedientes necessários.
Notifique a Ouvidoria do MPPI.
Após encaminhe-se para homologação do CSMP.
Cumpra-se.
Parnaíba - PI, 11 de maio de 2022.
Dr. CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor de Justiça - 2º Promotoria

3.25. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23475
NOTÍCIA DE FATO Nº 000472-369/2020
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
A vertente Notícia de Fato tem por objeto a apuração de supostos crimes contra o meio ambiente e de falsidade ideológica praticados por
BRUNODASILVAME, conforme deflui do Ofício nº 124/2019/UT-PARNAÍBA-PI/SUPES-PI.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem assim a promoção da ação penal pública nos termos da lei (artigos 127-129, da Constituição Federal), sendo-lhe ainda
garantidos poderes investigatórios, que devem ser instrumentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos
fundamentais dos investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução nº 181/2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público).
Compulsando os autos, verifico que os fatos narrados no presente procedimento já foram objeto de investigação policial, resultando na
instauração do Boletim de Ocorrência nº 00117573/2021, conforme deflui de documentação encaminhada pela autoridade policial (ID 53169215).
Deste modo, torna-se pertinente o arquivamento da presente Notícia de Fato, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017, do
Conselho Nacional do Mi- nistério Público, verbis:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judi-cialoujáseencontrarsolucionado;(Redação alterada pela Resolução
nº 189, de 18 de junho de 2018)
Com base no exposto, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, uma vez que o fato epigrafado já fora objeto de investigação
policial.
À Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba, determino:
aperfeiçoe-se a completa autuação do feito;
neste caso, como esta Notícia de Fato fora encaminhada em face de dever de ofício, deixo de cientificar o noticiante, conforme artigo 4º, § 2º, da
Resolução 174, do Conselho Nacional do Ministério Público;
publique-se decisão de arquivamento no Diário Oficial Eletrônico do Minis- tério Público do Estado do Piauí;
após, arquive-se, informando-se ao Conselho Superior do Ministério Público, via memorando, por e-mail; e
por fim, que a secretaria unificada dê tramitação integralmente virtual a este procedimento.
É a promoção de arquivamento. Parnaíba (PI), 18 de março de 2022.
(Assinadodigitalmente)
EDILVOAUGUSTODEOLIVEIRASANTANA
Promotor de Justiça da 07ª PJ/PHB em substituição na 06ª PJ/PHB (Portaria PGJ/PI nº 631, de 08 de março de 2022)

4. EXPEDIENTE DO GABINETE
[]

4.1. EXTRATO DE DECISÕES23477
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0434.0012424/2022-56
Requerente: Faruk Morais Aragão
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 204/2022
(Sei nº 0231438) e da Controladoria Interna sob nº 294/2022 (Sei nº 0232515), o pagamento de 01 (uma) diária e 1/2 (meia), em favor do
servidor FARUK MORAIS ARAGÃO, Analista Ministerial, devido a seu deslocamento de Teresina-PI para Jatobá do Piauí e Parnaíba-PI, no
dia 05 a 06/05/2022, para verificação da realização de adequações ambientais em empreendimento de piscicultura, na Localidade Riacho, em
Jatobá do Piauí, e verificação dos impactos de lixão em zona urbana, em Parnaíba-PI, conforme Portaria PGJ/PI nº1356/2022 (Sei nº 0231408).
Teresina-PI, 09 maio de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0017.0012563/2022-36
Requerente: Alice Cristina Cardoso Fernandes
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 206/2022
(Sei nº 0232433) e da Controladoria Interna sob nº 295/2022 (Sei nº 0233298), o pagamento de ½ (meia) diária, em favor da servidora ALICE
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CRISTINA CARDOSO FERNANDES, Técnica Ministerial, devido a seu deslocamento de Teresina-PI para Castelo do Piauí-PI no dia
24/05/2022, para realizar Correição Ordinária na Promotoria de Justiça da referida cidade, conforme Portaria PGJ/PI nº 1385/2022 (Sei nº
0232336).
Teresina-PI, 09 maio de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/2022/PGJ 23473
EXTRATO DO CONTRATO N° 19/2022/PGJ
a) Espécie: Contrato n°. 19/2022, firmado em 12 de maio de 2022, entre a Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a
empresa SUPRYLASER SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 16.479.787/0001-56;
b) Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de toner para as impressoras do MP-PI, conforme especificações contidas no
Termo de Referência, anexo do Edital, e Anexo I deste Contrato;
c) FundamentoLegal: Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e do Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa:nº. 19.21.0428.0011901/2022-08-SEI;
e) ProcessoLicitatório: Pregão Eletrônico n.º 15/2022 (Ata de Registro de Preços nº 10/2022);
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 do 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$ 10.639,00 (dez mil, seiscentos e trinta e nove reais);
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101;Projeto/Atividade: 2000;Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa: 3.3.90.30Nota de Empenho: 2022NE00391;
i) Signatários: pela contratada: Sr. Ricardo Moreira Lício, portador do CPF (MF) nº ***.616.181-**, e contratante, Hugo de Sousa Cardoso,
Subprocurador de Justiça Institucional.
ANEXO I
EMPRESA VENCEDORA: SUPRYLASER SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME,CNPJ: 16.479.787/0001-56
ENDEREÇO: TABATINGUERA, 93, SALA 126 - SÉ - CEP 02.010- 001, SÃO PAULO-SP
REPRESENTANTE: RICARDO MOREIRA LÍCIO, CPF: ***.616.181-**
FONE: (11) 3104-2776,E-MAIL: ricardolicio@uol.com.br
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QTD

MARCA

VALORUNIT.

VALORTOTA
L

1

Toner compatível HP CF 500A. PRETO.
Característica: Novo, lacrado pelo
fabricante, não pode ser de processo
de reciclagem ou remanufaturado

Unid.

2

Cartucho &
cia

R$ 58,00

R$ 116,00

2

Toner compatível HP CF 501A. AZUL.
Característica: Novo, lacrado pelo
fabricante, não pode ser de processo
de reciclagem ou remanufaturado.

Unid.

2

Cartucho &
cia

R$ 58,00

R$ 116,00

3

Toner compatível HP CF 502A.
AMARELO. Característica: Novo,
lacrado pelo fabricante, não pode ser
de processo de reciclagem ou
remanufaturado

Unid.

2

Cartucho &
cia

R$ 58,00

R$ 116,00

4

Toner compatível HP CF 503A.
MAGENTA. Característica: Novo, lacrado
pelo fabricante, não pode ser de processo
de reciclagem ou remanufaturado

Unid.

2

Cartucho &
cia

R$ 58,00

R$ 116,00

5

Toner compatível Samsung 205L. PRETO.
Característica: Novo, lacrado pelo
fabricante, não pode ser de processo de
reciclagem ou remanufaturado

Unid.

70

Cartucho &
cia

R$ 47,00

R$ 3.290,00

6

Toner compatível Samsung 203U.
PRETO. Característica: Novo, lacrado pelo
fabricante, não pode ser de processo de
reciclagem ou remanufaturado.

Unid.

150

Cartucho &
cia

R$ 45,90

R$ 6.885,00

VALOR TOTAL: R$ 10.639,00 (dez mil, seiscentos e trinta e nove reais).

R$ 10.639,00

Teresina (PI), 12 de maio de 2022.

5.2. AVISO DE LICITAÇÃO - P.E. N° 19/202223478
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022
OBJETO: Aquisição de licenças de uso na modalidade assinatura do software Microsoft Project Plano 3 (solução baseada em nuvem) para o
Ministério Público do Estado do Piauí, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I).
TIPO: Menor Preço;
TOTAL DE ITENS: 01;
MODO DE DISPUTA: Aberto;
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VALOR TOTAL: O valor total fixado para a futura contratação é de R$ 5.344,13 (cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e treze centavos).
ENDEREÇO: www.comprasgovernamentais.gov.br;
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 13 de maio de 2022 no site WWW.MPPI.MP.BR, no link Licitações e Contratos, Saiba sobre as licitações do
MPPI, e no site WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR.
-Entrega das Propostas: a partir do dia 13/05/2022, às 09:00h (horário de Brasília)
-Abertura das Propostas: 27/05/2022, às 09:00h (horário de Brasília)
-Informações: pregoeiro@mppi.mp.br; 86 98163-0496.
DATA: 12 de maio de 2022.
PREGOEIRA: Érica Patrícia Martins Abreu

6. GESTÃO DE PESSOAS
[]

6.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI23470
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 570/2022
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 19.21.0240.0013048/2022-86:
RESOLVE:
CONCEDER10 (dez)dias de folga,nos dias 30 e 31 de maio, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09 e10 de junhode 2022,aoservidorBRUNO GALISA DE
OLIVEIRA, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15437, lotado junto à 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, 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 11 e 12/04/2020; 02 e
03/07/2020; 26/09/2020; e 30 e 31/01/2021, conforme certidão expedida pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o
seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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