EVERANGELA ARAUJO BARROS
PARENTE:02830919408

Assinado de forma digital por
EVERANGELA ARAUJO BARROS
PARENTE:02830919408
Dados: 2022.05.13 16:09:49 -03'00'

República Federativa do Brasil

Estado do Piauí
Ministério Público do Estado do Piauí

Diário Oficial Eletrônico

ANO VI - Nº 1095 Disponibilização: Sexta-feira, 13 de Maio de 2022
Publicação: Segunda-feira, 16 de Maio de 2022

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

COLÉGIO DE PROCURADORES

CLEANDRO ALVES DE MOURA

ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES

Procurador-Geral de Justiça

TERESINHA DE JESUS MARQUES
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional

ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO

RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA

IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES

Subprocurador de Justiça Administrativo

JOÃO MALATO NETO

ANTÔNIO IVAN E SILVA

Subprocurador de Justiça Jurídico

MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES

CLÁUDIA PESSOA MARQUES DA ROCHA SEABRA

ROSANGELA DE FATIMA LOUREIRO MENDES

Chefe de Gabinete

EVERÂNGELA ARAÚJO BARROS PARENTE
Secretária-Geral / Secretária do CSMP

DENISE COSTA AGUIAR

CATARINA GADELHA MALTA MOURA RUFINO
LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO
HOSAIAS MATOS DE OLIVEIRA

Assessora Especial de Planejamento e Gestão

FERNANDO MELO FERRO GOMES

_____________________________

TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS

CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO

LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
Corregedor-Geral

LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO

ARISTIDES SILVA PINHEIRO
LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
ZÉLIA SARAIVA LIMA

Corregedora-Geral Substituta

ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS

CLOTILDES COSTA CARVALHO

Promotora-Corregedora Auxiliar

HUGO DE SOUSA CARDOSO

JOÃO PAULO SANTIAGO SALES

ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR

Promotor-Corregedor Auxiliar

ÉDSEL DE OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO
Promotor-Corregedor Auxiliar

_____________________________
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Presidente

LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
Corregedor-Geral

IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
Conselheira

MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Conselheira

FERNANDO MELO FERRO GOMES
Conselheiro

HUGO DE SOUSA CARDOSO
Conselheiro

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1095 Disponibilização: Sexta-feira, 13 de Maio de 2022 Publicação: Segunda-feira, 16 de Maio de 2022

1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ23496
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 nº 19.21.0731.0013033/2022-13,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça LUÍSA CYNOBELLINA ASSUNÇÃO LACERDA ANDRADE, titular da 5ª Promotoria de Justiça 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/PI nº 2328/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1463/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no artigo 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0040.0013306/2022-97,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, titular da Promotoria de Justiça Agrária e Fundiária de Bom Jesus,
para atuar no plantão ministerial dos dias 14 e 15 de maio de 2022, da Regional de Bom Jesus, em substituição ao Promotor de Justiça José
Sérvio de Deus Barros.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1464/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOÃO PAULO SANTIAGO SALES para atuar nas audiências junto ao juízo auxiliar da 8ª Vara Criminal de
Teresina, pautadas para o dia 18 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1465/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa n° 19.21.0425.0017179/2021-43,
RESOLVE
DECLARAR ESTÁVEL no cargo de Técnico Ministerial - Área Administrativa, o servidor ELIEL LIMA DA FONSECA, matricula n° 406, e
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL para o segundo padrão da classe A de sua carreira, conforme o art. 17, parágrafo único, da Lei nº
6.237, de 05 de julho de 2012, e o art. 27, alínea ''a'' e §1º, da Resolução CPJ/PI nº 05/2013, com efeitos retroativos a 05 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1466/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0236556 - CLC/ASSCOMPRAS - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0428.0011901/2022-08,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor ALCIVAN DA COSTA MARQUES, matrícula n° 173, para fiscalizar o recebimento do objeto do contrato firmado entre a
Procuradoria Geral de Justiça e a empresa SUPRYLASER SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
16.479.787/0001-56 (Contrato nº 19/2022/PGJ).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1467/2022
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 19.21.0340.0013174/2022-34,
RESOLVE:
DESIGNAR a Promotora de Justiça FABRÍCIA BARBOSA DE OLIVEIRA, Coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da
Atividade Policial - GACEP, para realização de visita técnica aos municípios de São Sebastião/PI, Cristalândia/PI e Corrente/PI, dias 18, 19 e 20
de maio do corrente ano, a fim de participar de audiências públicas.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 13 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1468/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021, e considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0040.0013308/2022-43,
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RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ÉDSEL DE OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO para atuar na audiência de atribuição da 44ª
Promotoria de Justiça de Teresina, referente ao processo nº 0824606-25.2018.8.18.0140, dia 24 de maio de 2022, às 9h, em substituição ao
Promotor de Justiça Ari Martins Alves Filho.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1469/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0316.0011799/2022-77,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ/PI 1437/2022 para constar o seguinte: DESIGNAR a servidora Rayssa Fernandes Lima, matrícula nº 15629, para
acompanhamento da execução do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PROAJA), no município de São João da Serra, dia 26 de
maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1470/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no artigo 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0183.0013293/2022-49,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MAURÍCIO VERDEJO GONÇALVES JÚNIOR, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, para atuar no
plantão ministerial dos dias 14 e 15 de maio de 2022, de atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina, em substituição ao Promotor de
Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1471/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0183.0013293/2022-49,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE MAIO/2022
(Audiência de Custódia)
ESPERANTINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

14

1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI

DAVI MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 13 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1472/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0001764/2021-21,
RESOLVE:
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL à servidora ÉRICA PATRÍCIA MARTINS ABREU, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 371, da Classe A, Padrão 03, para a Classe B, Padrão 04 de sua carreira, conforme artigos 16 e 17
da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 02 de março de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1473/2022
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 19.21.0014.0005452/2020-24,
RESOLVE:
DESIGNAR a servidora ELIS MARINA LUZ CARVALHO, Técnica Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 221, para atuar como gestora do
Acordo de Cooperação Técnica nº 24/2020 (Sei nº 0042946), celebrado entre o Ministério Público do Estado do Piauí - MPPI, Conselho Regional
de Medicina do Piauí - CRM/PI, Conselho Regional de Enfermagem do Piauí - COREN/PI, e o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 14ª Região - CREFITO 14, tendo como objeto a assistência técnica recíproca na realização de seus objetivos institucionais,
observada as atribuições legais de cada entidade, conferindo-se prioridade na realização dos referidos atos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1474/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça RAFAEL MAIA NOGUEIRA, titular da Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil, para atuar nas audiências
junto ao juízo auxiliar da 8ª Vara Criminal de Teresina, pautadas para o dia 20 de maio de 2022.
Página 3

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1095 Disponibilização: Sexta-feira, 13 de Maio de 2022 Publicação: Segunda-feira, 16 de Maio de 2022

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 13 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1475/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MAURÍCIO VERDEJO GONÇALVES JÚNIOR, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, para atuar nas
audiências junto ao juízo auxiliar da 8ª Vara Criminal de Teresina, pautadas para o dia 19 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 13 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1476/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ESDRAS OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO, titular da Promotoria de Justiça de Manoel
Emídio, para atuar nas audiências junto ao juízo auxiliar da 8ª Vara Criminal de Teresina, pautadas para o dia 16 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 13 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1477/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ/PI nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO, titular da Promotoria de Justiça de Amarante, para atuar nas
audiências junto ao juízo titular da 6ª Vara Criminal de Teresina, pautadas para o dia 17 de maio de 2022, em substituição à Promotora de Justiça
Juliana Martins Carneiro Noleto.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 13 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1478/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais e considerando o Processo SEI nº
19.21.0419.0013362/2022-78,
RESOLVE
DESIGNAR o (a) servidor (a) RAVENA BATISTA DE FRANCA TELES, matricula nº 421, Analista Ministerial - Psicologia para, sem prejuízo de
suas atribuições, auxiliar a Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1479/2022
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 do Promotorde Justiça ANTÔNIO
RODRIGUES DE MOURA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 1º período do exercício de 2022, previstas para o
período de 01 a 30 de junho de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando os 30 (trinta) dias para
usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1480/2022
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, 10 (dez) dias de férias regulamentares da Promotora de
Justiça FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS, titular da 2ª Promotoria de Justiça de União, referentes ao 2º período do exercício de 2022,
previstas para o período de 23 de maio a 01de junho de 2022, conforme a conforme aPortaria PGJ/PI nº 1397/2022, ficando os 10 (dez) para
usufruto no período de 24 de maio a 02 de junho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1481/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RE S O L V E
CONCEDER à Promotora de Justiça FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS, titular da 2ª Promotoria de Justiça de União,02(dois) dias de
compensação para serem usufruídos em 03 e 06 de junho de 2022, referentes aoplantãoministerialrealizado em 26 de setembro de 2021,
conforme a Portaria PGJ/PI nº 3055/2021 e, 01 (um) dia de crédito do plantão ministerial de 20 de março de 2022,conforme certidõesexpedidas
pela Corregedoria Geral do MPPI, nos termos do Ato Conjunto PGJ/CGMP nº 03/2022,ficando meio dia de crédito, referente ao dia 20 de março
de 2022, a ser anotado no prontuário e somado a outra fração.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1482/2022
OPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido no
Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0014.0012757/2022-81,
RESOLVE
DESIGNAR o (a) servidor (a) ELANE LOPES COUTINHO, matrícula n° 15829, para exercer, sem prejuízo de suas funções, as atribuições
atinentes ao cargo de Coordenador Técnico (CC-09), em substituição ao servidor Thyago Jose Pereira Januario, matrícula nº 256, durante o
afastamento, no período de 12, 13, 16 e 17 de maio de 2022, com efeitos retroativos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1483/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0378.0012702/2022-83,
RESOLVE
DESIGNAR o (a) servidor (a) DANIEL RIBEIRO MARQUES, matrícula n° 266, para exercer, sem prejuízo de suas funções, as atribuições
atinentes ao cargo de Chefe da Divisão de Gestão de Documentos (CC-04), em substituição ao servidor Ennio Ricelli Santos Sousa, matrícula nº
213, durante o afastamento, no período de 16 de maio a 04 de junho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

1.2. EDITAL PGJ23507
EDITAL PGJ/PI Nº 25/2022
O Procurador-Geral de Justiça, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, por intermédio do Oficio N° 21423/2022 PJPI/CGJ/SECCOR/ITINERANTE, protocolo SEI 19.21.0378.0012620/2022-66;
CONSIDERANDO o disposto no Ato PGJ/PI nº 606/2016, que disciplina a participação de Promotores de Justiça em mutirões, projetos da Justiça
Itinerante e outros similares, faz saber que se encontram abertas inscrições aos Promotores de Justiça interessados em atuar na Justiça
Itinerante, que será realizada na cidade de Santa Filomena.
I - DAS INSCRIÇÕES
I.1. O pedido de inscrição será dirigido à Procuradora-Geral de Justiça, por meio eletrônico, no endereço secretariageral@mppi.mp.br, no prazo
de 03 (três dias) úteis após a publicação do presente edital no Diário oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, instruído com certidão da
Secretaria das Varas perante as quais o interessado atue, comprovando a inexistência de intimação para audiências ou designação para
participar de sessões do Tribunal do Júri no período.
II - DO EVENTO
II.1. As inscrições serão efetivadas para atuação na JUSTIÇA ITINERANTE, consoante as disposições seguintes:
Local

Período

Vagas

SANTA FILOMENA-PI

23/05/2022
a
27/05/2022

1

III - DA ESCOLHA E DA INDICAÇÃO
III.1. Encerrado o prazo de inscrição caberá ao Procurador-Geral de Justiça designar os membros que participarão do evento, escolhendo
preferencialmente os Promotores de Justiça com menor quantidade de participação em mutirões, projetos da Justiça Itinerante e outros similares.
III.2 Inexistindo inscritos em quantidade suficiente, o Procurador-Geral de Justiça designará, de ofício, os Promotores de Justiça.
Teresina, 13 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
[]

2.1. PORTARIAS - SPROCINST23500
PORTARIA Nº 04/2022 - 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 nº19.21.0429.0011016/2022-26.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,o respectivopagamentode1/2 (meia) diária,totalizando adiáriaem valor
líquido deR$ 156,28 (Cento e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos),em favor doPromotor de JustiçaJESSÉ MINEIRO DE ABREU,
pelo seudeslocamento de Pedro II - PI para Inhuma- PI,no dia 25/04/2022, paraatuar na sessão do Tribunal Popular do Júri referente ao
processo nº 0000014-63.2010.8.18.0096, na Comarca da referida cidade, conforme determinaaPortariaPGJ/PI nº 1089/2022(Sei nº 0224478).
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, 12de maio de 2022.
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
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3. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA JURÍDICA
[]

3.1. PORTARIAS SJJ-PGJ23499
PORTARIA SJJ-PGJ nº 06/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do seu Subprocurador-Geral de Justiça que esta subscreve, no exercício de suas
atribuições delegadas:
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, adotando, para tanto, as medidas cabíveis para a correta aplicação da lei, nos termos do artigo 127, caput, da Constituição Federal
de 1988.
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 1º, da Resolução nº 181, de 07 de agosto de 2017, alterado pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de
2018, do CNMP, o procedimento investigatório criminal é instrumento sumário e desburocratizado de natureza administrativa e investigatória,
instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade "apurar a ocorrência de infrações penais
de iniciativa pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal", podendo ser
instaurado por membro do Ministério Público designado pelo Procurador-Geral de Justiça.
CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos destacados na fiscalização levada a cabo na presente Notícia de Fato, dando causa a
eventual FATO TÍPICO.
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Barras, por meio do gestor Edilson Sérvulo de Sousa, abriu procedimento licitatório na
modalidade Pregão Presencial, através do nº 011/2021, para aquisição de concentrado de sucos, pelo valor estipulado de R$ 595.520,00
(quinhentos e noventa e cinco mil, quinhentos e vinte reais);
CONSIDERANDO que, na época da publicação do Edital, as aulas, eventos institucionais e corporativos estavam suspensos e que o contrato
firmado teve validade estipulada até 31 de dezembro de 2021, prorrogável, a finalidade e motivação para vultuosa aquisição pode não se
coadunar com a observância de princípios administrativos e/ou indicar a subsunção penal;
CONSIDERANDO que a empresa M DE S CALACA CONCENTRADOS - ME (CNPJ nº 40.474.880/0001-52), representada por Maurício de
Sousa Calaca (CPF nº 068.160.663-08), restou exitosa e firmou contrato com a Prefeitura no importe de R$ 549.920,00 (quinhentos e quarenta e
nove mil, novecentos e vinte reais);
R E S O L V E:
I - DETERMINAR a imediata conversão da NOTÍCIA DE FATO nº 000536-182/2020 em PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL
(PIC);
II - Fixar o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão da investigação, com as ressalvas do artigo 13, caput, da Resolução CNMP nº 181/2017,
no que concerne à necessidade de prorrogação, cuja atribuição também fica desde já delegada;
III - DETERMINAR, como providência inicial:
a expedição de REQUISIÇÃO à Prefeitura Municipal de Barras/PI, com cópias desta Portaria e do despacho que a institui, para que apresente
o processo administrativo e instrumento contratual que ensejou a aquisição dos produtos ora descritos, assim como qualquer outro documento
que guarde pertinência com o objeto dos autos, no prazo de 10 (dez) dias; e
a expedição de NOTIFICAÇÃOao Prefeito Municipal de Barras/PI, o Sr. Edilson Sérvulo de Sousa, com cópias desta Portaria e do despacho
que a institui, para que apresente eventuais escusas escritas e documentadas acerca dos fatos narrados acima, no prazo de 10 (dez) dias.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Subprocurador de Justiça Jurídico, município de Teresina/PI, doze de maio de dois mil e vinte e dois.
João MALATO Neto
Subprocurador de justiça Jurídico

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI23484
PORTARIA Nº 32/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts.
127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988:
CONSIDERANDOque 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, promovendo as medidas necessárias a sua garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inciso II,
da CF/88;
CONSIDERANDOque compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, a prevenção e a reparação
dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico;
CONSIDERANDOque a Constituição Federal dispõe no seu art. 23, inc. II, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência pública;
CONSIDERANDOa Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o DECRETO Nº 20.525, DE 01 DE FEVEREIRO DE2022,que dispõe sobre as medidas sanitárias a serem adotadas a partir do
dia 1º de fevereiro de 2022, em todo o Estado do Paiuí, voltadas para o enfrentamento da COVID-19.
CONSIDERANDOque o referido Decreto determina que:
I - jogos de futebol, jogos de quadra e similares, o público admitido será de até 30% (trinta por cento) da capacidade do espaço
(todossentados);
- em todos os eventos e atividades serão exigidos distanciamentomínimo entre as pessoas de 1,5 metro e uso obrigatório demáscaras;
- será exigido comprovante de vacinação atualizado de acordo
com cronograma do Plano Nacional de Imunização para as seguintes atividades: a) academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento,
clubes e vilas olímpicas; b) estádios e ginásiosesportivos;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça vídeo que mostra os descumprimentos do DECRETO Nº 20.525,
DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022, especialmente o uso obrigatório de máscara e o distanciamento entre os torcedores, nos jogos do 4 de Julho
Esporte Clube, realizados no Estádio Municipal Ytacoatiara - Arena Colorado, localizado no Município de Piripiri-PI. Trata-se de mídia gravada no
último jogo do 4 de Julho, realizado no dia 16/02/2022.
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 31/2022, com o objetivo de obter a resolução da demanda, adotando como diligências
iniciais as seguintes providências:
a) a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
Página 6

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1095 Disponibilização: Sexta-feira, 13 de Maio de 2022 Publicação: Segunda-feira, 16 de Maio de 2022

b) a juntada dos registros fotográficos e do comprovante apresentado pelareclamante.
c) DESIGNOreuniãovirtual,por meio da Plataforma Microsoft Teams,para o dia 25/02/2022, às 08h15min,a qual terá como pauta a denúncia de
descumprimentos do DECRETO Nº 20.525, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 nos jogos do 4 de Julho Esporte Clube, realizados no Estádio
Municipal Ytacoatiara - Arena Colorado, localizado no Município de Piripiri-PI.
ci) Sejam notificados os representantes da Diretoria do 4 de Julho Esporte Clube, da Federação de Futebol do Piauí , da Vigilância Sanitária
Muncipal de Piripiri-PI, do 12º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Paiuí, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí e da Secretaria
Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo.
Cumpra-se.
Após, voltem-me os autos conclusos para aguardo da pauta. Registre-se, Publique-se, e autue-se
Piripiri, 22 de fevereiro de 2022.
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça da 3ª PJ de Piripiri-PI

4.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL-PI23486
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
INQUÉRITO CIVIL (IC) SIMP 000354-221/2019
Vistos em Correição Ordinária Anual/2021.
De início, é importante registrar que este signatário entrou em exercício na Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil/PI (PJMG), no dia 25 de julho
de 2019, conforme o ATO PGJ/PI Nº 936/2019.
Ressalve-se, por oportuno, a fruição de férias legais referentes ao 1º período do exercício de 2021, do dia 07 a 27 de janeiro de 2021, de sorte
que, desde a interrupção delas, esforços vêm sendo empreendidos para sanear o acervo procedimental deste Órgão de Execução.
Trata-se de Inquérito Civil (IC), registrado sob o SIMP n° 000354- 221/2019, instaurado para investigar a conduta praticada pelo então Prefeito do
Município de Curralinhos/PI, Sr. Reginaldo Soares Teixeira, referente ao atraso no pagamento das remunerações dos servidores públicos
municipais da edilidade mim, referente única e exclusivamente aos meses de junho a agosto de 2016.
Foi expedido o Ofício PJMG n° 169/2016, encaminhado ao Prefeito de Curralinhos/PI, solicitando cópias das folhas de pagamento dos meses de
junho de 2016 a agosto de 2016, bem como dos contracheques de todos os servidores públicos municipais, concursados ou contratados
temporariamente, além de informações, no prazo supracitado, acerca do atraso ocorrido.
O Ilmo. Prefeito de Curralinhos à época, em resposta ao sobredito expediente, encaminhou a esta PJMG o Ofício GAB n° 61/2016, acostando
aos autos a documentação comprobatória referente as folhas de pagamento.
Ao id: 30666067, Ofício encaminhado ao sucessor do Sr. Reginaldo Soares Teixeira na Prefeitura de Curralinhos/PI requestando informações
sobre se ainda perdura a situação de atraso de salário, expediente este que, s.m.j, deve ser revisto em sua integralidade.
É o relatório do essencial.
Ab initio, urge informar que está acostado à fl. 60 dos autos físicos o "recibo de pagamento de salário referente ao més 06/2016" da Sra.
Deuzilene Costa da Silva Pereira, uma das noticiantes do caso ao Ministério Público. De igual forma,
colacionado a mesma documentação à fl. 66 dos autos físicos referente ao Sr. Nathanael Campelo dos Santos, também noticiante.
Apesar de constar na documentação enviada pelo ex-Prefeito de Curralinhos/PI apenas as folhas de pagamento referente ao mês de junho de
2016, diligenciando junto ao sistema Relatórios Internos do e. Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI), este Órgão de Execução
vislumbrou que, durante todo o ano de 2016, os salários dos noticiantes foram pagos regularmente, sendo presumível que ocorreu a mesma
situação com os demais servidores da municipalidade, senão vejamos:
Dessa maneira, entendemos por bem que superada qualquer irregularidade noticiada, haja vista o considerável transcurso do tempo desde 2016
até a presente data, bem como constar nos sistemas oficiais do e. TCE/PI a regularidade dos pagamentos.
Não se nos afigura producente, dentro de uma sociedade que clama por uma atuação resolutiva, eficiente e concomitante ao acontecimento dos
fatos, apenas se dar prosseguimento a Procedimentos Administrativos (PA´s), Procedimentos Preparatórios (PP´s) e Inquéritos Civis (IC´s)
antigos, com despachos de prorrogação, sem a menor indicação de irregularidade objetivamente considerada.
Ademais, o expediente de id: 30666067 merece ser revisto, dado que foge do objeto da presente investigação, que conforme Portaria de
Instauração, se refere única e exclusivamente ao suposto atraso do pagamento dos servidores municipais nos meses de junho a agosto
de 2016.
Destarte, para investigar o suposto atraso do pagamento em outros meses de 2016 ou até mesmo em outros exercícios financeiros, é mister a
instauração de procedimento próprio para isso, sendo despiciendo usar desta investigação, pois foge ao escopo do objeto do próprio objeto do
procedimento.
Em caso semelhante, assim se manifestou o Procurador Regional da República e Coordenador do NAOP/PFDC da Procuradoria da República da
3ª Região, Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva, nos autos do INQUÉRITO CIVIL nº 1.21.000.001029/2005-46, de sua relatoria, ao votar pelo
arquivamento das investigações:
No meu modo de ver, foi correto o arquivamento, não se vislumbrando necessidade de continuação da presente investigação acerca da
insuficiência de profissionais no Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e o fato de que as demais
irregularidades constatadas no curso da investigação em tela dizem respeito a questões diversas do objeto principal do presente
inquérito civil, justificando-se, assim, a abertura do novo inquérito determinado na mesma decisão ora em análise. Feitas essas
considerações, no mais, adoto como razões de decidir os argumentos acima.
Diante do quanto exposto, VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO do arquivamento. (GRIFOS NOSSO).
Ex positis, em razão das investigações desencadeadas e a prova coligida no transcorrer deste IC não ser suficiente para a propositura da ação
civil pública ou até mesmo para a celebração de termo de ajustamento de conduta, tendo em vista que não subsistem irregularidades,
entendemos que o feito merece ser arquivado.
Sobre o tema, urge trazer a baila os ensinamentos de Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior1, ipsis litteris:
O inquérito civil poderá ser arquivado: a) porque a investigação dos fatos demonstrou inexistirem os pressupostos fáticos ou jurídicos
que sirvam de base ou a justa causa para a propositura da ação civil pública, b) porque a investigação demonstrou que, embora, tivessem
existido tais pressupostos, ficou prejudicado o ajuizamento da ação. (GRIFOS NOSSOS).
Desse modo, a justa causa é a condição mínima exigida pela norma legal, pela jurisprudência e pela doutrina para que não ocorra uma acusação
sem fundamento e temerária, movida por interesses que não são jurídicos, totalmente desatrelada de provas diretas, quando da instauração de
um procedimento ou processo, não configurando, portanto, a legitimidade da acusação, sendo o direito justo corolário do Estado Democrático,
que nas palavras de Karl Larenz2, "es un peculiar modo de ser del Derecho positivo".
À vista do exposto, considerando que empregadas as diligências necessárias, não há justa causa e inexiste fundamento para a propositura de
Ação Civil Pública, com fundamento no art. 10 da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), PROCEDO AO
ARQUIVAMENTO DO PRESENTE INQUÉRITO CIVIL (IC).
A título de providências finais, DETERMINO:
CIENTIFIQUE-SE pessoalmente o investigado, nos termos § 1º do art. 10 da Resolução CNMP 23/2007;
após comprovação da efetiva cientificação do investigado, REMETAM-SE os autos, juntamente com a promoção de arquivamento, ao Conselho
Superior do Ministério Público, para análise revisional, nos termos do § 2º do art. 10 da Resolução CNMP 23/2007 e do art. 9º, § 1º, Lei 7.347/85;
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COMUNIQUE-SE desta decisão ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP).
Expedientes necessários, cumpra-se.
JÚNIOR, Luiz Guilherme da Costa Wagner. Ação Civil Pública como instrumento de defesa da ordem urbanística. Belo Horizonte: Del Rey.
2003, p. 166.
LARENZ, Karl. Derecho Justo - Fundamentos de Ética Jurídica. Tradução de: Luiz Díez-Picaso. Madrid: Editorial Civitas, 1993, p. 21.
Monsenhor Gil (PI), 05 de março de 2021.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil, respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí

4.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL ALVES-PI23487
Inquérito Civil nº 000329-144/2017
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado, em 14 de julho de 2017, com a finalidade de apurar a inexistência de transparência da Câmara Municipal
de Vereadores de Miguel Alves, em razão dos fatos constantes na petição subscrita pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de
Miguel Alves.
Nos autos físicos, em que pese o prazo do Inquérito Civil tenha findado em 14 de julho de 2018, consta despacho de prorrogação, datado de 04
de dezembro de 2018, devidamente registrado no SIMP (ID 29172209).
Em correição, 27 de fevereiro de 2019, determinou-se a verificação de regularidade do feito e a expedição de Recomendação à Câmara de
Vereadores, com prazo para a adequação do site conforme parâmetros exigidos na legislação.
No SIMP, em 27 de fevereiro de 2019, procedeu-se a prorrogação do Inquérito Civil, sem a juntada de qualquer despacho (ID 29510140). Já em
09 de abril de 2019, expediu-se a Recomendação (ID 29691499).
Em maio e junho de 2019, a Câmara de Vereadores informou, por meio dos Ofícios 083/2019 e 102/2019, estar cumprindo o teor da
Recomendação de fls. 31 a 34.
Em 28 de novembro de 2019, o prazo para conclusão do Inquérito Civil foi novamente prorrogado no SIMP, até o dia 13 de julho de 2020, apesar
da inexistência de qualquer despacho/decisão nesse sentido (ID 30745383).
De acordo com o despacho de fl. 44, em 28 de novembro de 2019, o Exmº Promotor de Justiça determinou o arquivamento do Inquérito Civil,
com a remessa ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público; a notificação da parte interessada, para ciência do arquivamento; e a
comunicação de arquivamento ao CACOP.
Apesar da certidão de fl. 45, datada de 28 de fevereiro de 2020, no sentido de cumprimento integral do despacho de fl. 44, verificou-se que só foi
realizada a comunicação de arquivamento ao CACOP.
Diante disso, tem-se que o presente Inquérito Civil teve prorrogações sucessivas no SIMP, sem a devida e antecedente prolação de despacho ou
decisão que as justificasse. Ainda assim, o feito encontra-se com atraso superior a 365 dias, em que pese o arquivamento.
Impende esclarecer que esta Promotora de Justiça assumiu as funções na Promotoria de Justiça de Miguel Alves, em 16 de agosto de 2021, por
meio da Portaria PGJ nº 1749/2021, tendo assumido a titularidade em 03 de setembro de 2021, através da Portaria nº 1085/2021.
Com o objetivo de conhecer o acervo, impulsionar e regularizar os procedimentos extrajudiciais em trâmite na Promotoria de Justiça de Miguel
Alves, resolveu instaurar Correição Interna, mediante a Portaria nº 01/2021, a partir de 13 de setembro até 13 de outubro de 2021.
Pois bem.
O presente Inquérito Civil foi instaurado em 14 de julho de 2017, pela Portaria 06/2017.
Compulsando os autos, verificou-se decisão de prorrogação do Inquérito Civil, em 04 de dezembro de 2018, em que pese ter o prazo expirado
em 14 de julho de 2018, consoante determinação do art. 9º da Resolução CNMP nº 23/2007.
De acordo com o art. 9º[1] da Resolução CNMP nº 23/2007, o Inquérito Civil deverá ser concluído no prazo de 01 (um) ano, podendo ser
prorrogado, pelo mesmo prazo, quantas vezes forem necessárias, por meio de decisão fundamentada.
Apesar dessa previsão normativa, o Inquérito Civil foi prorrogado, no SIMP, sucessivas vezes sem a prolação de decisão fundamentada, sendo,
enfim, arquivado, em 28 de novembro de 2019.
Tendo em vista a presente situação, o decurso de longo prazo e a necessidade de realização de diligências decorrentes da decisão de
arquivamento, a fim de sanear este procedimento, foi determinada a notificação do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Miguel
Alves, com cópia da decisão de arquivamento, e após essa notificação, a numeração e digitalização do procedimento para fins de remessa ao
Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Piauí.
O despacho retro foi devidamente cumprido e os autos remetidos para ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Piauí, no dia 25 de
outubro de 2021.
Os autos retornaram para a Promotoria de Justiça de Miguel Alves, no dia 08 de novembro de 2021, e, no despacho, consta a informação: "o
procedimento em questão não fora virtualizado em sua integralidade, especialmente, considerando a ausência de documentos importantes para
análise, inclusive, da decisão de arquivamento do presente Inquérito Civil."
Dessa forma, após analisar novamente os autos físicos, observou-se que não houve equívocos e o aludido procedimento está totalmente
virtualizado, contando com 51 páginas, além do que é possível encontrar a decisão de arquivamento do Inquérito Civil à fl. 44.
Assim, os autos retornaram para o Conselho Superior do Ministério Público, no dia 17 de novembro de 2021.
No dia 03 de dezembro de 2021, foi realizada a 1351ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, na qual, por unanimidade,
não foi homologada a promoção de arquivamento, determinando-se o retorno dos autos à Promotoria de Justiça de Miguel Alves. (ID 34314854).
O Inquérito Civil não foi homologado pelos seguintes motivos:
1- Existir a Recomendação nº 01/2019 dirigida ao Presidente da Câmara Municipal de Miguel Alves - PI, Sr. Francisco Neres do Nascimento, a
fim de que providenciasse, no prazo de 60 (sessenta) dias, a criação do Portal da Transparência próprio da Câmara Municipal de Miguel Alves PI, de acordo com a lei de acesso à informação;
2- Através do Ofício nº 102/2019, datado de 13/06/2019, o Secretário-Geral da Câmara de Vereadores, Sr. José Gonçalves Neto, informou
acerca do acatamento integral da Recomendação ministerial, no entanto, nenhum link fora disponibilizado para consulta, bem como, não
foram anexados documentos comprobatórios acerca de tal afirmação;
3- Após realizar uma simples consulta à plataforma de buscas do Google, pode-se localizar o link "https://www.miguelalves.pi.leg.br/",
encontrando-se tal site desatualizado, tratando-se apenas de um modelo a ser alimentado com as informações necessárias.
Ex positis, tendo o Inquérito Civil sido arquivado por outro Membro Ministerial, tendo esta Promotora de Justiça tão somente encaminhado o
arquivamento ao Egrégio Superior Eleitoral, deu-se cumprimento à determinação da Exmª Conselheira do C.S.M.P., a Procuradora de Justiça, drª
Lenir Gomes dos Santos Galvão, e determinou-se que fosse encaminhada cópia da Recomendação nº 01/2019 ao Presidente da Câmara dos
Vereadores, para que procedesse à regularização do site "Portal da Transparência", no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena da adoção das
medidas judiciais cabíveis.
Da mesma forma, foi também encaminhado à Câmara dos Vereadores o Ofício nº 102/2019, datado de 13/06/2019, em que o então SecretárioGeral da Câmara de Vereadores, Sr. José Gonçalves Neto, informou acerca do acatamento integral da Recomendação ministerial.
Em resposta (ID 53518513), o Presidente da Câmara Municipal de Miguel Alves, Sr. Julio de Sousa Castro, comunicou que as
providências necessárias no sentido de atualizar o site institucional e o portal da transparência foram adotadas, no endereço:
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www.miguelalves.pi.leg.br. Também encaminhou prints de tela que comprovam as atualizações realizadas.
Ante a resposta apresentada e mediante consulta ao link disponibilizado, observa-se que a Câmara Municipal de Miguel Alves vem procedendo a
atualizações regulares no portal da transparência, site: www.miguelalves.pi.leg.br, razão pela qual ARQUIVO O PRESENTE PROCEDIMENTO,
com esteio no art. 10[2] da Resolução CNMP nº 23/2007, observando-se o disposto no § 1º do art. 10[3] da mesma Resolução.
Cumpra-se. Publique-se no D.O.E. do Ministério Público. Remeta-se ao C.S.M.P.
Miguel Alves, 03 de maio de 2022.
Luana Azerêdo Alves
Promotora de Justiça
[1] Art. 9º O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por
decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho
Superior do Ministério Público, à Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. (Redação dada pela
Resolução n° 193, de 14 de dezembro de 2018)
[2] 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.
[3] § 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.

4.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA-PI23488
CARTA PRECATÓRIA MINISTERIAL Nº 000515-237/2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Carta Precatória Ministerial instaurada sob o nº 000515-237/2021 e autuada como Notícia de Fato no Sistema Integrado do Ministério
Público do Estado do Piauí - SIMP.
Conforme documentação juntada aos autos eletrônicos, observa-se o cumprimento da Carta Precatória pela Promotora deprecada, bem como
arquivamento dos autos principais relativos aos fatos aqui discutidos (00003-188/2021).
Epítome do necessário.
Vieram-me os autos. Decido.
Perscrutando detidamente os presentes, infere-se que a irregularidade apontada inicialmente não mais persiste, pelo que desnecessário a
continuação do presente procedimento, uma vez que, conforme documentos coligidos, consta informação de cumprimento da precatória em
epígrafe.
Ademais, acerca do processamento dos feitos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público, determina o art. 9º, da Lei nº 7.347/1985:
Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação
civil, promoverá o arquivamento dos autos do
inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.
No mesmo sentido, dispõe o art. 4º, I, da Resolução CNMP n° 174/2017:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
II - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
Preconiza o citado regulamento que a propositura de ação civil pública com vistas a promover o interesse da coletividade, deve vir subsidiada de
elementos que lhe deem ensejo. Inexistindo tal circunstância ou estando o objeto do procedimento devidamente resolvido, deverá ser promovido
o seu arquivamento.
No caso dos autos, é imperiosa a promoção do arquivamento, tendo em vista que todas as diligências necessárias para elucidar os fatos e
cumprir com os objetivos que deram ensejo à Notícia de Fato em análise foram adotadas, sendo desnecessária sua continuidade.
Isto posto, com base nos fatos e fundamentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, na forma do art. 9º, da Lei
nº 7.347/1985 e art. 4, II, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público por força do art. 5º, da Resolução nº
174/2017 - CNMP.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial à disposição desta Promotoria, determinando a publicação
da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, expeçam-se as certificações necessárias.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de PaulistanaPI.
Expedientes necessários.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paulistana-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1

4.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI23489
Procedimento administrativo nº 42/2021
SIMP: 000520-161/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial autuado de ofício como procedimento administrativo nº 42/2021, por meio da portaria nº 78/2021 (ID nº
33432099), o qual tem como assunto acompanhar a retomada das atividades escolares presenciais no município de Joaquim Pires/PI.
Em sede de diligências iniciais, o Ministério Público expediu a recomendação ministerial nº 14/2021, destinada a Secretaria de Educação de
Joaquim Pires/PI, recomendando, em síntese, a imediata retomada das atividades escolares presenciais na rede municipal de ensino,
observando o cumprimento dos protocolos sanitários que estabelecem medidas de prevenção e controle da disseminação do SARS-Cov-2.
À Secretaria de Educação, em resposta à recomendação expedida, sinalizou pelo aceite e cumprimento desta, conforme se depreende do
documento de ID nº 33527611.
Adiante, no intuito de colher mais informações acerca do efetivo retorno presencial das aulas, bem como o cumprimento dos protocolos
sanitários, este órgão ministerial expediu o ofício nº 1086/2021, solicitando:
I) Cópia do plano de retomada para o retorno das atividades presenciais;
II) Data de início do retorno presencial da primeira fase, consistente na metodologia híbridas;
III) Informações sobre a vacinação e distribuição de EPIs dos professores e colaboradores da rede educacional e;
IV) As medidas a serem adotadas quanto ao uso de transporte escolar.
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Em resposta, a Secretaria de Educação encaminhou o plano de retomada das aulas, esclareceu que a vacinação dos profissionais vinculados à
rede municipal de ensino findou-se em 19/08/2021 e que houve a vistoria da frota escolar municipal, com as devidas sinalizações (ID nº
33727525).
Parecer do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (Caodec) concluindo que o plano de retomada das aulas
municipais de Joaquim Pires/PI atendeu as medidas de biossegurança para prevenção e controle da Covid-19 (ID nº 34277381).
Em 23/02/2022 o município informou que as aulas na rede municipal retornaram as atividades integralmente presenciais, com a carga horária
regular por dia letivo, em observância às medidas de segurança e à saúde que a situação impõe (ID nº 53103682).
É o breve relatório.
A educação é um direito fundamental relacionado à dignidade da pessoa humana e à própria cidadania, pois exerce dupla função: de um lado,
qualifica a comunidade como um todo, tornando-a esclarecida, politizada, desenvolvida; e de outro, dignifica o indivíduo, verdadeiro titular desse
direito subjetivo fundamental.
A Constituição Federal consagrou o dever de solidariedade entre família e Estado como núcleo principal à formação educacional das crianças,
jovens e adolescentes, possuindo dupla finalidade de defesa integral dos direitos das crianças e dos adolescentese de sua formação em
cidadania (CF/88, art. 205). Por tais razões, o art. 227 da CF/88 e o art. 4º da Lei nº 8.069/90 dispõem que a educação deve ser tratada pelo
Estado com absoluta prioridade.
Priorizar a reabertura segura das escolas e garantir o direito de crianças e adolescentes à educação são ações essenciais. Não há dúvidas de
que essa reabertura deve se processar de forma gradual, com segurança sanitária, preservando a saúde dos alunos, dos profissionais da
educação e das famílias
Da análise dos autos, verifica-se que houve o retorno totalmente presencial das atividades escolares, conforme documento de ID nº 53103682, e
que as medidas elencadas na recomendação ministerial nº 14/2021 foram integralmente cumpridas.
Destaca-se que o arquivamento do presente procedimento não impede a atuação desta Promotoria de Justiça no atendimento de possíveis
reclamações ou denúncias sobre ocorrência de irregularidades quanto ao objeto desse procedimento.
Ante o exposto, entendo não mais existir justificativa para a continuidade ao presente procedimento administrativo, em razão da resolutividade do
seu objeto pelo retorno total das aulas presenciais acatamento da recomendação expedida.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP).
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (Caods), com cópia desta
decisão.
Em razão do disposto no art. 13, § 2º da Resolução 174/2017 do CNMP, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
Determino, ainda, a remessa de cópia dessa decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
À assessoria para o encaminhamento do presente aos seus destinatários, via ofício de ordem, e para o cumprimento das diligências
determinadas.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
SIMP: 000276-160/2022
ATO DE INDEFERIMENTO
Trata-se de atendimento ao público, SIMP nº 000276-160/2022, que trata de denúncia registrada no Disque 100, inicialmente registrada na 1ª
Promotoria de Justiça de Esperantina e com declínio de atribuições para a 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina.
A denúncia versa sobre ausência de transporte escolar na região buquerão e insuficiência de merenda na Unidade Escolar Luís Rodrigues, em
Joaquim Pires/PI (ID nº 53521672).
Constatado que a denúncia tratava de múltiplos objetos e partes, dificultando um exame pormenorizado dos fatos, houve o desmembramento dos
autos, visando um melhor acompanhamento do caso, cumprindo os requisitos de organização documental, delimitação de objeto, limitação
temporal do procedimento administrativo e atuação ministerial eficiente.
O presente procedimento destinou-se a apurar ausência de transporte escolar na região buquerão e o SIMP nº 000367-161/2022, destinado a
apurar a insuficiência de merenda na Unidade Escolar Luís Rodrigues, em Joaquim Pires/PI.
Após, em consulta nos sistemas e livros desta Promotoria de Justiça verificou-se a existência da notícia de fato nº 43/2022 (SIMP: 000321161/2022), autuado e em trâmite na 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, com objeto correlato aos fatos mencionados nos documentos
de ID nº 53521672.
Eis o relatório.
Pelo exposto, verifico que as informações analisadas no presente SIMP já estão sendo acompanhadas na notícia de fato nº 43/2022 (SIMP:
000321-161/2022), procedimento extrajudicial ainda em trâmite nesta Promotoria de Justiça.
Por todo o exposto, indefiro a instauração de procedimento extrajudicial, com o fim de não gerar duplicidade de procedimentos, com mesmo
objeto e partes.
Conforme descreve o art. 4º, § 1º da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determino a cientificação do noticiante.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Procedimento administrativo nº 16/2022
SIMP: 000276-161/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial inicialmente instaurado como notícia de fato e posteriormente convertido em procedimento administrativo
nº 16/2022, por meio da portaria nº 24/2022 (ID nº 34754821), o qual tem como assunto apurar suposta situação de vulnerabilidade vivenciada
pela idosa Maria Aldenora da Conceição e adotar as medidas pertinentes para a resolutividade da demanda.
O presente procedimento originou-se mediante ofício nº 22/2021, oriundo do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas),
relatando a situação acima descrita (ID nº 33092400).
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, solicitou-se ao Creas visita domiciliar, com vias a averiguar a persistência de
situação de negligência e/ou maus-tratos a idosa (ID nº 33593438).
Em resposta, o Creas relatou que o filho da idosa, Sr. Raimundo Pereira, responsável por receber o benefício da idosa, repassa apenas o valor
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, sem prestar conta das demais despesas realizadas coma aposentadoria da idosa.
Diante dos fatos narrados no relatório expediu-se o ofício nº 1354/2021 à 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina para apurar supostos crimes
dos arts. 99 e 102 do Estatuto do Idoso e outras providências pertinentes.
Em 26/11/2021 realizou-se audiência extrajudicial para a instrução do feito com a equipe do Creas e o noticiado, conforme atas de ID nº
34250331 e nº 34252110.
Adiante foi expedido o ofício nº 237/2022 ao Instituto Nacional do Seguro Social de Esperantina (INSS), solicitando extrato de pagamento de
benefícios percebidos por Maria Aldenora da Conceição dos últimos 6 meses, com vias a verificar qual valor líquido recebe a idosa, bem como
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informações sobre empréstimos realizados em seu nome.
O INSS apresentou os documentos solicitados que seguem acostados ao ID nº 53170247.
No intuito de buscar por informações atualizadas, o Ministério Público expediu o ofício nº 469/2022 ao Creas, solicitando relatório social
atualizado que verificasse a persistência, ou não, da vulnerabilidade suportada pela idosa, inicialmente relatada.
A equipe técnica do Creas encaminhou relatório técnico, acostado ao ID nº 53539668, constatando que a atual situação é divergente em relação
à observada em setembro de 2021, tendo em vista que o atual ambiente em que a idosa se encontra é limpo, tranquilo, com os cuidados
necessários à saúde de Aldenora e sem conflito entre os familiares.
É o breve relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que a situação de vulnerabilidade inicialmente relatada fora superada, conforme se depreende do relatório
técnico do Ceras.
Desta feita, constata-se que o presente procedimento administrativo atingiu o seu objetivo, não se vislumbrando outras providências a serem
adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
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 com cópia desta decisão.
Em razão do disposto no art. 13, § 1º da Resolução 174/2017 do CNMP, determino a cientificação do noticiante.
Determino, ainda, a remessa de cópia dessa decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
À assessoria para o encaminhamento do presente aos seus destinatários, via ofício de ordem, e para o cumprimento das diligências
determinadas.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
SIMP: 000278-161/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se o presente SIMP de ofício nº 24/2022, encaminhado pela Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Joaquim Pires/PI, que dispõe sobre
a realização de registro de nascimento tardio do infante M. R., nascida em 05/11/2021, filha de Fernanda de Sousa Rocha.
Parecer ministerial com manifestação pelo deferimento do pleito e encaminhado a Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Joaquim Pires/PI
para conhecimento e providências (ID nº 53312903).
É o breve relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que as diligências solicitadas foram cumpridas e as comunicações foram devidamente realizadas.
Desta feita, não se vislumbrando outras providências a serem adotadas no presente caso, é o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Em razão do disposto no art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determino a cientificação do noticiante.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

4.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS-PI23490
Procedimento Administrativo nº 10/2021 - SIMP nº 000082-293/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurado com o fito de apurar fato que ensejou a tutela de interesse individual indisponível,
qual seja, a procedência do exame de Angiografia Fluorescente para o paciente, Sr. Roberto José de Sousa.
Conforme se vê nos autos, o Sr. Roberto José de Sousa compareceu a esta Promotoria de Justiça na data de 16 de março de 2020, informando
que sofre de retinopatia diabética e há mais de dois anos vinha procurando a realização dos exames necessários, de modo que necessitava
realizar o exame de angiografia fluorescente, conforme termo de declarações anexo (ID. 32914914).
Expedição da Recomendação Administrativa nº 04/2021 à Secretária de Saúde do Município de Capitão de Campos/PI para que providenciasse,
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a marcação e a realização do exame de retinografia fluorescente binocular prescrito ao Sr. Roberto José
de Sousa na rede particular de saúde, bem como providenciasse o transporte necessário para que o paciente pudesse realizar o citado exame e,
por fim, que remetesse a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, informações acerca do modo e tempo de cumprimento
da presente recomendação, sendo o silêncio considerado recusa tácita ao atendimento da recomendação ministerial.
Comunicação ao CAODS (ID. 32938759).
Juntada da publicação da portaria no Diário Eletrônico do MPPI (ID. 32937009).
Juntada do comprovante de envio da Recomendação expedida (ID. 32937424).
Certidão juntada no ID. 53149875, atestando que no dia 23 de junho de 2021, o Assessor de Promotoria de Justiça, Jhônatha Magalhães Silva,
entrou em contato com o Sr. Roberto José de Sousa, a fim de saber se este já havia realizado o exame que solicitou junto a esta Promotoria de
Justiça, qual seja, o exame de angiografia fluorescente, tendo este informado que já havia realizado o exame, e que estava esperando o retorno
com a sua médica, para verificar o resultado do exame para saber quais procedimentos serão tomados a partir deste resultado.
Despacho de ID. 53149959 determinando a coleta de informações sobre o resultado do exame de angiografia fluorescente realizado pelo
paciente, bem como informações a respeito da avaliação médica.
Por fim, consta certidão de ID. 53359776 informando que o Sr. Roberto José de Sousa relatou que deu tudo certo acerca do resultado do exame
de angiografia realizado por ele, inclusive está continuando com o tratamento com o oftalmologista, e, caso precisasse novamente do Ministério
Público, entraria em contato posteriormente.
É o relatório.
Pois bem.
Tendo em vista as informações disponibilizadas pelo Sr. Roberto José de Sousa, demonstrando sua satisfação e solução ao seu pedido outrora
realizado perante esta Promotoria de Justiça, conforme ID. 53359776, verifica-se que foram tomadas as medidas para a realização do tratamento
de saúde do paciente que, inclusive, está realizando o tratamento e acompanhamento com o oftalmologista.
Assim, conclui-se que o presente procedimento atingiu sua finalidade.
Desta forma, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente procedimento com base no art. 13 da Resolução nº 174/2017.
Tendo em vista que houve a efetiva atuação deste Órgão Ministerial, entendo não ser caso de cientificação do Sr. Roberto José de Sousa, até
porque, conforme suas próprias declarações, este informou que já realizou o exame outrora requerido e que atualmente está sendo
acompanhado pelo oftalmologista.
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Publique-se.
Cumpra-se.
Capitão de Campos-PI, 12 de maio de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça respondendo
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 03/2022 - SIMP Nº 000060-293/2022
ASSUNTO: CORREIÇÃO INTERNA ORDINÁRIA - 2022
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 03/2022 (SIMP nº 000060-293/2022), com o fito exclusivo de acompanhar e documentar os
atos praticados durante a Correição Ordinária referente ao ano de 2022.
Durante o referido procedimento, foram adotadas as providências devidas, com base no Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 01 de janeiro de 2017,
alterado recentemente.
Ao finalizar o procedimento, foi elaborado Relatório Conclusivo e encaminhada cópia ao Corregedor-Geral do Ministério Público (ID. 53239870).
Dessa forma, entendo não ser mais necessária nem útil a tomada de qualquer outra providência no Procedimento Administrativo em epígrafe e
nem mais necessidade de sua continuidade, uma vez que encerrada a Correição Ordinária de 2022.
Assim sendo, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento administrativo.
Em se tratando de mero PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, determino a simples comunicação da decisão de arquivamento ao Conselho
Superior do Ministério Público, conforme determina o art.12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, sem a remessa dos autos, devendo o
arquivamento em questão se dar no âmbito desta Promotoria de Justiça e em pasta própria devido a matéria.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Publique-se. Cumpra-se.
Capitão de Campos/PI, 12 de maio de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça respondendo

4.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ-PI23491
PORTARIA Nº 26/2022
(ADITAMENTO DA PORTARIA Nº. 90/2021)
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 68/2021
(Simp n° 000066-206/2021)
Finalidade: aditar objeto de investigação do Inquérito Civil n. 68/2021 que passará a ser "apurar possível sobrepreço na contratação da empresa
D B DA SILVA E CIA LTDA para reforma da Unidade Escolar José Cavalcante, bem como parcial inexecução do serviço contratado".
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 ter chegado ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através de notícia anônima, a informação de que a obra de reforma
da Unidade Escolar José Cavalcante (Av. Ayrton Sena, Uruçuí-PI), teria sido superfaturada e que as reformas não teriam sido executadas
conforme as especificações do edital licitatório e do contrato;
CONSIDERANDO que, diante da notícia da possível ilegalidade, foi instaurada a Notícia de Fato n° 33/2021 (simp n° 000066-206/2021), visando
apurar possível sobrepreço na contratação de empresa para reforma da Unidade Escolar José Cavalcante, bem como parcial inexecução do
serviço contratado;
CONSIDERANDO que, conforme a Portaria n. 90/2021, a Notícia de Fato n.
33/2021 foi convertida no Inquérito Civil nº 68/2021;
CONSIDERANDO o erro material presente na Portaria n. 90/2021 que estabeleceu o objeto de investigação do Inquérito Civil nº 68/2021 como
sendo "apurar possível sobrepreço na contratação da empresa D B DA SILVA E CIALTDA para reforma
da Unidade Escolar Francisco Solano, bem como parcial inexecução do serviço contratado", que, na realidade, é objeto de investigação do IC
nº 67/2021 (Simp 000065- 206/2021);
CONSIDERANDO que foi solicitada perícia técnica ao Centro de Apoio Operacional de combate à Corrupção do Ministério Público do Piauí
(CACOP);
CONSIDERANDO que o formulário de solicitação de perícia encaminhado ao CACOP consta corretamente o objeto de investigação deste
procedimento referente à Unidade Escolar José Cavalcante;
CONSIDERANDO que o CACOP já comunicou, a esta Promotoria de Justiça, que encaminhou a solicitação de Perícia ao setor competente para
realizá-la, via SEI (Processo 19.21.0005.0009384/2021-13) e informou que as informações sobre o andamento da perícia e o resultado da
solicitação devem ser encaminhadas ao Setor de Perícias;
CONSIDERANDO que a Assessoria Pericial de Engenharia Civil do Ministério Público do Estado do Piauí encaminhou o OFÍCIO - 0114278 ASSPERENGCIV - via SEI (Processo 19.21.0005.0009384/2021-13) comunicando que a perícia solicitada foi incluída em cronograma de
cumprimento a ser iniciado em 60 dias contados da data do ofício (31/08/2021); e que não havendo possibilidade de cumprimento do prazo
informado acima, comunicarão à unidade demandante;
CONSIDERANDO que o Município de Uruçuí encaminhou cópia do procedimento administrativo n. 056/2017 (Tomada de Preço n. 008/2017);
CONSIDERANDO a necessidade de retificar o objeto de investigação previsto na Portaria de instauração para assegurar o regular
prosseguimento do feito, inclusive em relação à perícia solicitada;
RESOLVE:
ADITAR o objeto de investigação do Inquérito Civil n. 68/2021 que passará a ser "apurar possível sobrepreço na contratação da
empresa D B DA SILVA E CIA LTDA para reforma da Unidade Escolar José Cavalcante, bem como parcial inexecução do serviço
contratado".
Assim, DETERMINO desde logo:
Registre-se o aditamento do objeto de investigação deste 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;
3Oficie-se a Assessoria Pericial de Engenharia Civil do Ministério Público do Estado do Piauí (ASSPERENGCIV), via SEI (Processo
19.21.0005.0009384/2021-13), para:
informar acerca do aditamento do objeto de investigação do presente procedimento, encaminhando cópia da presente portaria;
reiterar a solicitação da perícia na área de engenharia civil para examinar o projeto básico da obra e os documentos (planilhas, mapas, etc.) que o
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acompanham, em comparação com o projeto e os documentos referentes ao aditivo contratual, conforme formulário de requerimento já
encaminhado, nos termos do art. 4º do ATO PGJ Nº 735/2017;
questionar sobre a viabilidade da realização da análise pericial apenas com os documentos remetidos sem a necessidade de visita externa ao
local.
À Secretaria desta Promotoria, determino que também encaminhe, em anexo, ao ofício endereçado a ASSPERENGCIV, cópia do procedimento
administrativo n. 056/2017 (Tomada de Preço n. 008/2017).
Caso não haja resposta no prazo de 30 (trinta) dias, determino, desde já, que reitere-se 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, 6 de maio de 2022.
Edgar dos Santos Bandeira Filho Promotor de Justiça

4.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL ALVES-PI23492
Portaria nº 13/2022
Procedimento Administrativo nº 10/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotora de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático e
os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela
Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDOque, de acordo com o art. 3º da Resolução CNMP nº 174/2017, a Notícia de Fatodeve ser concluída no prazo de 30 (trinta)
dias, podendo ser prorrogado por 90 (noventa) dias, fundamentadamente, com a finalidade de colher informações preliminares imprescindíveis
para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio;
CONSIDERANDOque, ultrapassado esse prazo, de acordo com o parágrafo único do art. 3º da Resolução CNMP nº 174/2017, e não sendo o
caso de arquivamento, deve ser instaurado o procedimento extrajudicial próprio condizente;
CONSIDERANDO o disposto do artigo 7º da Resolução CNMP nº 174/2017, em que o membro do Ministério Público, verificando que o fato
requer apuração ou acompanhamento ou vencido o prazo do caput do art. 3º, instaurará o procedimento próprio;
CONSIDERANDO que aportou nesta Promotoria de Justiça Termo de Declarações prestado pela sra. Maria Rodrigues Costa, relatando que não
consegue sacar o benefício do INSS concedido ao seu filho Wellington, que atualmente está com ela, mas que a tia que mora em São Paulo,
irmã do genitor, é a responsável por esse benefício do INSS e se nega a dizer a senha do cartão;
CONSIDERANDO que a sra. Maria Rodrigues Costa possui 07 filhos, maiores, todos pessoa com deficiência, e em consulta ao ThemisWeb,
verificou-se a existência de ações anteriores que evidenciam que a situação de vulnerabilidade familiar já persiste há alguns anos;
CONSIDERANDO que, até a presente data, não aportou resposta aos Ofícios nº 36/2022 e 265/2021, expedidos àSecretaria Municipal de
Assistência Social de Miguel Alves;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato n° 000532-144/2021 encontra-se com o prazo expirado;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, dentre outros, a
apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, com espeque no art. 8º, III, da Resolução CNMP nº 174/2017;
RESOLVE CONVERTER: a Notícia de Fato nº 88/2021 - SIMP 0000532-144/2021 em Procedimento Administrativo 10/2022, com espeque no art.
7º da Resolução CNMP nº 174/2017, visando averiguar a situação familiar vivenciada pela Sra. Maria Rodrigues Costa e seus filhos, pessoas
com deficiência, procedendo-se a adoção das seguintes providências:
1- Autuação do Procedimento Administrativo em tela, mantendo-se a numeração concedida à Notícia de Fato;
2- O envio da presente Portaria, em formato word, para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo conhecimento e controle social,
juntando-se aos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
3- Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
4- Nomeio a(s) servidora(s) atuante nesta Promotoria de Justiça para secretariar(em) os trabalhos;
5- Reiterar ofício à Secretaria de Assistência Social do Município de Miguel Alves, para informar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, se a família em
questão se encontra inserida em Programas Assistenciais, se foram incluídas na rede de proteção, nos Serviços de Proteção e Atendimento
Integral a Família, agendando-se reunião com a Secretária Municipal para tratar da ausência de resposta aos Ofícios encaminhados;
A FIXAÇÃO do prazo de 01 (ano) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogado, pelo mesmo período, devendo a
secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Cumpra-se.
Após a realização das diligências supra, retornem os autos conclusos.
Miguel Alves-PI, 13 de maio de 2022.
Luana Azerêdo Alves
Promotora de Justiça

4.9. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INHUMA - PI23493
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
SIMP 433-230/2019
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir do Ofício nº 481/2019 da Ouvidoria, encaminhando reclamação acerca de possível
descumprimento de carga horária pela coordenadora do CREAS do Município de Inhuma/PI.
Oficiada, a coordenadora informou que a função desempenhada tem como papel constituir lócus de referência, nos territórios, da oferta de
trabalho social especializado no SUAS a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, além de demonstrar as atribuições a serem
realizadas pela coordenadora transcrevendo-as, conforme se vê do documento acostado às folhas 06 a 09.
Foram juntados Portaria de nomeação da Sra. Maria da Conceição Rodrigues Silva Oliveira (fl. 10), Declaração do colégio Alfa Inhumense Ltda.,
aduzindo que a sra. Maria labora na instituição como Professora de Ciências com hora aula de 3h 20min e Educação Física com hora aula de 1h
20min (fls. 11-11), Ata de reunião do Fórum comunitário do Selo UNICEF, edição 2017/2020 (fl. 13), ocorrências/encaminhamentos nos anos de
2017 e 2018 (fls. 14-15), relação de Nomes/Cestas básicas (fls 16-18), declaração de entrega de cestas básicas - 2018 (fls. 19-23), Ata da
conferência municipal dos direitos da pessoa idosa - 2019 (fls. 24-29), cópias do registro de atendimento e procedimentos técnicos (fls. 30-50)
fotos do evento "Sonho de Natal de Inhuma/PI" (fls 51-55), registro "melhor idade" (fls. 65-61), registro da III Conferência Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa de Inhuma (fls. 62-67) e outros registros fotográficos (fls. 68-110).
É o relatório. Passo a decidir.
A Secretaria Nacional de Assistência Social - Ministério do Desenvolvimento Social e combate à fome - MDS, elaborou o manual "Orientações
Técnicas: Centro de
Referência Especializado de Assistência Social - CREAS" cujo documento reúne informações importantes para subsidiar a implantação,
organização, funcionamento e aprimoramento dos CREAS no país.
Página 13

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1095 Disponibilização: Sexta-feira, 13 de Maio de 2022 Publicação: Segunda-feira, 16 de Maio de 2022

Assim, a mencionada cartilha, além de definir o papel técnico do Coordenador do CREAS, apresentam suas principais atribuições, quais sejam:
Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CREAS e seu (s) serviço (s), quando for o caso; - Coordenar as rotinas
administrativas, os processos de trabalho e os recursos humanos da Unidade; - Participar da elaboração, acompanhamento, implementação e
avaliação dos fluxos e procedimentos adotados, visando garantir a efetivação das articulações necessárias; - Subsidiar e participar da elaboração
dos mapeamentos da área de vigilância socioassistencial do órgão gestor de Assistência Social; - Coordenar a relação cotidiana entre CREAS e
as unidades referenciadas ao CREAS no seu território de abrangência; - Coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais unidades
e serviços socioassistenciais, especialmente os CRAS e Serviços de Acolhimento, na sua área de abrangência - Coordenar o processo de
articulação cotidiana com as demais políticas públicas e os órgãos de defesa de direitos, recorrendo ao apoio do órgão gestor de Assistência
Social, sempre que necessário; - Definir com a equipe a dinâmica e os processos de trabalho a serem desenvolvidos na Unidade; - Discutir com a
equipe técnica a adoção de estratégias e ferramentas teórico-metodológicas que possam qualificar o trabalho;
Definir com a equipe os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços ofertados no CREAS; Coordenar o processo, com a equipe, unidades referenciadas e rede de articulação, quando for o caso, do fluxo de entrada, acolhida,
acompanhamento, encaminhamento e desligamento das famílias e indivíduos no CREAS; - Coordenar a execução das ações, assegurando
diálogo e possibilidades de participação dos profissionais e dos usuários; - Coordenar a oferta e o acompanhamento do (s) serviço (s), incluindo o
monitoramento dos registros de informações e a avaliação das ações desenvolvidas;
Coordenar a alimentação dos registros de informação e monitorar o envio regular de informações sobre o CREAS e as unidades referenciadas,
encaminhando-os ao órgão gestor; - Contribuir para a avaliação, por parte do órgão gestor, dos resultados obtidos pelo CREAS; - Participar das
reuniões de planejamento promovidas pelo órgão gestor de Assistência Social e representar a Unidade em outros espaços, quando solicitado; Identificar as necessidades de ampliação do RH da Unidade e/ou capacitação da equipe e informar o órgão gestor de Assistência Social; Coordenar os encaminhamentos à rede e seu acompanhamento.
Quanto ao período de funcionamento, a cartilha orienta que, em função dos horários e locais de trabalho das famílias a serem atendidas em
algumas localidades, poderá ser necessário flexibilizar os horários de funcionamento do CREAS para possibilitar a ampliação do acesso e
atendimento à população nos serviços ofertados, devendo-se
respeitar o período mínimo de funcionamento da Unidade (cinco dias da semana e quarenta horas semanais).
Após análise das provas apresentadas, verifica-se que a função desempenhada pela Coordenadora do CREAS é diligente. Esta realiza efetiva
assistência social em conformidade com o que preconiza a cartilha de Orientações Técnicas do CREAS, já que realiza visitas domiciliares,
participa de reuniões e eventos afetos à sua função, podendo, neste caso, haver a flexibilização de horários.
Além do mais, quanto à informação de que a Coordenadora não perfazia sua carga horária, permanecendo pouco tempo no CREAS porque
leciona na escola da rede particular de ensino Alfa Inhumense, esta não restou comprovada pois, além dos documentos enviados que
comprovam os serviços prestados pela Coordenadora, a Instituição Particular encaminhou declaração que a requerida perfazia carga horária de
apenas 4h 40min semanais.
Cabe ressaltar ainda que no presente caso não se configura cumulação ilegal de cargos públicos, pois a instituição na qual a Coordenadora
leciona é da rede particular de ensino.
De tal sorte, em um primeiro momento, não se verifica ilegalidade quanto aos fatos narrados na denúncia encaminhada, inexistindo necessidade
de instauração de Procedimento Administrativo, Inquérito Civil Público ou fundamento para Propositura de Ação Civil Pública, motivo pelo qual
promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, com base no art. 4º da resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério
Público.
Comunique-se a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, a fim de
contatar o(a) noticiante para que, querendo, apresente recurso desta decisão no prazo de 10 (dez) dias o qual deverá ser protocolado nesta
Promotoria de Justiça.
Publique-se o extrato de Promoção de Arquivamento no Diário Eletrônico do
Ministério Público.
Após, baixa no SIMP.
Inhuma/PI, 16 de julho de 2021.
SILAS SERENO LOPES
Promotor de Justiça, em respondência (Portaria PGJ/PI n. 453/2021)

4.10. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI23494
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - OFERTA ANPP - N° 08/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da Promotora de Justiça titular da 4ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de
suas atribuições legais, NOTIFICA PAULO SERGIO DOS REIS E SILVA, brasileiro, natural de Timon-MA, nascido em 06.08.1980, filho de
Francisca Maria dos Reis e Silva, CPF: 002.798.723-05, a manifestar interesse sobre acordo de não persecução penal - ANPP (art. 28-A,
do Código de Processo Penal) nos autos em que figura como investigado por suposta prática de crime (procedimento investigatório nº
0804126-84.2022.8.18.0140) no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação desta notificação, através do e-mail institucional:
quarta.pj.teresina@mppi.mp.br e/ou do telefone institucional: (86) 98156-4758. Acrescenta-se, ainda, que, transcorrido o prazo sem
manifestação do notificado, será o ato entendido como recusa em participar da audiência na qual seria proposto o acordo de não
persecução penal - ANPP, razão pela qual a peça acusatória pelo suposto crime praticado (denúncia) será oferecida, nos termos da lei.
Teresina-PI, em 02 de maio de 2022.
LUZIJONES FELIPE DE CARVALHO FAÇANHA
Promotora de Justiça
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - OFERTA ANPP - N° 09/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da Promotora de Justiça titular da 4ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de
suas atribuições legais, NOTIFICA FRANCISCA AMELIA DA SILVA SOARES, brasileira, natural de Teresina-PI, nascida em 01/12/1999,
filha de Jaqueline da Silva Soares, CPF: 076.406.983-75 a manifestar interesse sobre acordo de não persecução penal - ANPP (art. 28-A,
do Código de Processo Penal) nos autos em que figura como investigada por suposta prática de crime (procedimento investigatório nº 080427920.2022.8.18.0140) no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação desta notificação, atrave0s do e-mail institucional:
quarta.pj.teresina@mppi.mp.br e/ou do telefone institucional: (86)98156-4758. Acrescenta-se, ainda, que, transcorrido o prazo sem
manifestação do notificado, será o ato entendido como recusa em participar da audiência na qual seria proposto o acordo de não
persecução penal - ANPP, razão pela qual a peça acusatória pelo suposto crime praticado (denúncia) será oferecida, nos termos da lei.
Teresina-PI, em 02 de maio de 2022.
LUZIJONES FELIPE DE CARVALHO FAÇANHA
Promotora de Justiça
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - OFERTA ANPP - N° 07/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da Promotora de Justiça titular da 4ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de
suas atribuições legais, NOTIFICA ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, nascido em 26.09.1985, filho de Maria das Dores
Francisca Rodrigues, CPF: 009.318.203-16, a manifestar interesse sobre acordo de não persecução penal - ANPP (art. 28-A, do Código de
Processo Penal) nos autos em que figura como investigado por suposta prática de crime (procedimento investigatório nº 0801207Página 14
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25.2022.8.18.0140) no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação desta notificação, através do e-mail institucional:
quarta.pj.teresina@mppi.mp.br e/ou do telefone institucional: (86) 98156-4758. Acrescenta-se, ainda, que, transcorrido o prazo sem
manifestação do notificado, será o ato entendido como recusa em participar da audiência na qual seria proposto o acordo de não
persecução penal - ANPP, razão pela qual a peça acusatória pelo suposto crime praticado (denúncia) será oferecida, nos termos da lei.
Teresina-PI, em 02 de maio de 2022.
LUZIJONES FELIPE DE CARVALHO FAÇANHA
Promotora de Justiça

4.11. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI23495
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO nº 016/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante que esta subscreve, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, e
CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.431/2017 estabeleceu o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência;
CONSIDERANDO que a mesma lei estabeleceu os instrumentos de entrevistas de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
por meio do depoimento especial e da escuta especializada;
CONSIDERANDO que o depoimento especial foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução n° 299/2019) sendo o mesmo
realizando perante autoridade judicial;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8° da Lei n° 13.431/2017, escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de
violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua
finalidade;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 9° do Decreto n° 9.603/2018 que regulamenta a Lei n° 13.431/217 deve-se instituir, preferencialmente
no âmbito dos conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes, o comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das
crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as
ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê;
CONSIDERANDO o programa Infância e Juventude Protegida, elaborado pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que tem como finalidade
incentivar a implantação da escuta especializada nos municípios, em parceria com as Promotorias de Justiça;
CONSIDERANDO que, no bojo do programa, foi elaborado o Projeto Acolher: capacitação em escuta especializada para a rede de proteção, que
tem como finalidade propiciar conhecimento acerca do tema e capacitar profissionais para a realização da escuta especializada de crianças e
adolescentes.
CONSIDERANDO que o município de CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ/PI não possui fluxo para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência, principalmente a violência sexual;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022, com o objetivo de acompanhar a implantação da escuta
especializada no município de CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ/PI, e como diligências iniciais, DETERMINO as seguintes providências:
1. A autuação e registro da presente no SIMP/MPPI, juntamente com cópia do expediente mencionado acima.
2. Nomeio como secretários para este procedimento, os servidores lotados na Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Corrente, com
fulcro no Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP.
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAODIJ/MPPI), para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. Fixo o prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
5. Encaminhe-se arquivo em formato word à Secretaria - Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, certificando-se nos autos o envio e,
posteriormente, a publicação oficial.
6. Expeça-se ofício a ser encaminhado, com cópia da presente portaria, ao Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direito da Criança e do
Adolescente, à Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, e CRAS, todos do município de Cristalândia do
Piauí/PI dando ciência da presente instauração, e convidando-os para a audiência abaixo;
7. Designo a data de 23/05/2022, às 09h00. para realização de audiência extrajudicial, em formato presencial na sede do MPPI, limitando-se a
um representante por cada órgão, devendo ser convocados para a participação os órgãos mencionados no item 1 acima, possibilitando-se ainda
a participação de forma virtual, havendo possibilidade, aos que não se puderem fazer presentes pessoalmente mediante contato prévio.
À Secretaria Unificada para cumprimento das diligências mencionadas.
Corrente/PI, 11 de maio de 2022.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça

4.12. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI23497
REFERÊNCIA: PA SIMP Nº 000039-101/2020
NOTICIANTE/REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
NOTICIADO/REQUERIDO: MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES
OBJETO: FISCALIZAR, ACOMPANHAR E GARANTIR A REALIZAÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS, NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, PARA O ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA,
DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CLASSIFICADA COMO PANDEMIA, BEM COMO TOMAR TODAS AS MEDIDAS
EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS NECESSÁRIAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE PÚBLICA.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACOMPANHAMENTO. MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. ARQUIVAMENTO.
Considerando que o presente procedimento atingiu sua finalidade, promove-se o arquivamento, com arrimo no art. 13, da Res. 174/2017 do
CNMP, sem necessidade de homologação do CSMP.
REFERÊNCIA: PA SIMP Nº 000039-101/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Cls.
1. Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado de ofício em 17/03/2020 com a finalidade de fiscalizar, acompanhar e garantir a realização
de todas as medidas técnicas e administrativas, no âmbito do MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, para o enfrentamento da situação de
emergência em saúde pública, decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), classificada como pandemia, bem como tomar todas as medidas
extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia do direito à saúde pública.
2. Assim sendo, a título de diligência inicial, foi determinada a expedição de Recomendação Administrativa ao ente, com o seguinte teor:
a) a suspensão, por 15 (quinze) dias, das aulas da rede municipal de ensino; b) A interrupção das férias concedidas aos profissionais da saúde
vinculados à Secretaria Municipal de Saúde; c) A disponibilização, nos estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo, de locais para lavar
as mãos com frequência, inclusive, a dispensação de álcool em gel na concentração de 70 % (setenta por cento), bem como a disponibilização
de toalhas de papel descartável - ID 31190723.
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3. Conclusos, determinou-se o envio de RECOMENDAÇÃO ao MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, na pessoa de seu Prefeito e da Secretária
Municipal de Educação, a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas no sentido de suspender as aulas e atividades presenciais até
o dia 30 de abril - ID 31240146.
4. Posteriormente, determinou-se o envio de RECOMENDAÇÃO ao Município de FRANCISCO AYRES, na pessoa de seu representante legal,
encaminhando as Notas Técnicas, em anexo, para conhecimento e imediata providências; b)Expedição de RECOMENDAÇÃO à Secretaria
Municipal de Saúde de FRANCISCO AYRES, à Secretaria Municipal de Infraestrutura de FRANCISCO AYRES (Responsável pelos Cemitérios
Públicos), à Delegacia Regional de Polícia Civil de FRANCISCO AYRES, ao Instituto de Medicina Legal do Piauí, ao Hospital de Pequeno
Porte/Unidade Mista de Saúde Teresa Cristina, na pessoa de seus representantes legais, e aos empreendimentos de serviços funerários em que
se verifique o manuseio de corpos de vítimas do COVID-19 e resíduos de saúde decorrentes do tratamento de pacientes infectados, a
observância de cuidados especiais durante a realização de autópsia, preparação e transporte do corpo, velórios e sepultamentos e descarte de
resíduos de saúde decorrentes do manuseio de infectados e vítimas fatais; c)Expedição de RECOMENDAÇÃO ao Município de FRANCISCO
AYRES, na pessoa de seu Prefeito e do Secretário Municipal de Infraestrutura, durante o período de pandemia causada pelo novo Coronavírus
(COVID-19) e com vistas a preservação da saúde pública, o planejamento e a execução do serviço público de coleta domiciliar e a limpeza de
vias públicas, visando o enfrentamento da situação de emergência internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19); e d) Expedição de
RECOMENDAÇÃO ao Município de FRANCISCO AYRES, na pessoa de seu Prefeito e do Secretário Municipal de Saúde, a adoção de todas as
medidas técnicas e administrativas no sentido de que seja disponibilizado, em sítio eletrônico do Município, um link específico de acesso onde
deverão ser publicados, em tempo real e de forma fidedigna (sem omissões), todas as contratações e aquisições realizadas, sob pena de
responsabilidade, nos termos da lei - ID 31227300.
5. Vale destacar que ao longo do procedimento foram requisitadas diversas diligências, bem como expedidas Recomendações Administrativas
para o adequado acompanhamento do seu objeto e fiscalização das medidas restritivas visando a diminuição do contágio da Covid-19.
É, em síntese, o relatório.
6. O cerne da demanda se vincula a acompanhar as ações de prevenção e enfrentamento ao avanço do Coronavírus (COVID-19) no Município
de FRANCISCO AYRES, especialmente no tocante às políticas públicas a serem executadas para mitigar os impactos da doença.
7. Dessa maneira, verifica-se que o ente municipal, através das documentações carreadas nos autos, acatou assertivamente as recomendações
e requisições ministeriais.
8. Neste sentido, a atuação ministerial cumpriu os fins a que se destinou, posto que as orientações contidas nas recomendações e requisições
foram efetuadas. Logo, não há necessidade de perpetuar o presente procedimento, porquanto sua natureza não pode ser ad eternum. À vista
disso, caso sobrevenha óbices no tocante ao objeto, o município já se encontra ciente das medidas necessárias.
9. Ademais, a instauração deste procedimento é contemporânea ao início da pandemia, com a ascensão do número de casos da doença e
superlotação de hospitais públicos, circunstância abrandada com a significativa redução do número de casos ativos, sobretudo, em decorrência
da vacinação da população.
Desse modo, considerando que o presente procedimento atingiu sua finalidade, promove-se, com arrimo no art. 13, da Res. 174/2017, do CNMP,
o ARQUIVAMENTO deste procedimento, sem necessidade de homologação pelo CSMP e sem prejuízo da instauração de outro ou de
procedimento próprio, caso venha a surgir justa causa.
Determino a cientificação da presente decisão ao CSMP/MPPI nos termos do art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Registre-se no SIMP com as movimentações de praxe e publique-se no DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Floriano, 25 de Abril de 2022.
___________________________
Adriano Fontenele Santos
Promotor de Justiça - Titular da 2ª PJ de Esperantina
Respondendo pela 1ª PJ de FRANCISCO AYRES

4.13. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI23498
Procedimento Administrativo nº 14/2021
SIMP Nº 000036-246/2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com a finalidade de acompanhar a situação fática da família da senhora B. V. D. S., no
Município de Joca Marques/PI.
Inicialmente, instaurou-se a Notícia de Fato nº 05/2021 mediante recebimento do Ofício nº 06/2021 do Conselho Tutelar do Município de Joca
Marques (PI), que encaminhou Notícia de Fato sobre a adolescente M. D. S. S., de 13 (treze) anos de idade.
Segundo o relatório situacional, no dia 28/11/2020, o Conselho Tutelar recebeu denúncia de que a adolescente M. estaria se prostituindo,
fazendo uso de bebidas alcoólicas e de cigarro.
O Conselho Tutelar realizou visita domiciliar para apurar a denúncia, ocasião em que a adolescente relatou que fazia uso de bebidas alcoólicas e
de cigarro e, quando saia de casa, uma voz dizia para ela ir a outro lugar e não dar notícias. Ademais, a genitora da jovem, Sra. B. V. D. S.,
informou ao CT que a filha não a obedecia mais e não sabia mais o que fazer.
Nesse contexto, o Conselho Tutelar aplicou medidas conforme art. 136, inciso III, "a'', do ECA, e verificada a hipótese prevista no art. 98, III, do
ECA, em razão de sua conduta foi aplicado medidas de proteção prevista no art. 101 incisos II - Orientação, apoio e acompanhamento
temporários e inciso V - Requisição de tratamento psicológico ou psiquiátrico em regime hospital.
Em sede de diligências iniciais, esta Promotoria de Justiça expediu os ofícios nº 52/2021 e 121/2021 ao CRAS do município de Joca Marques (PI)
para que fosse realizado o acompanhamento da adolescente, com o encaminhamento das ações a esta Promotoria de Justiça, bem como do
relatório circunstanciado sobre o caso.
Em atenção aos ofícios, o CRAS encaminhou relatório informativo sobre a situação da adolescente e de sua família, o qual, em síntese, concluiu
que as adolescentes estavam em situação de vulnerabilidade social, com dificuldade de subsistência.
Segundo o relatório, como estratégia de encontrar outras figuras que pudessem contribuir com a situação delicada pela qual a família vivenciava,
fora realizado estudo de caso com os conselheiros tutelares, técnicos do CRAS, Secretaria de Assistência Social e coordenadora do CRAS,
visando compreender a complexidade e fragilidade da realidade vivenciada pelas adolescentes, M. e M. E., bem como encontrar estratégias que
pudessem auxiliar a família no seu papel central na estruturação familiar, entendendo que no momento a genitora não apresentava recursos
financeiros e psíquico de manter a função protetiva das meninas, não por falta de amor ou interesse, e sim, por não ter uma rede de apoio familiar
- comunitário.
Diante de tais informações, este Órgão Ministerial expediu os seguintes ofícios: a) Ofício nº 322/2021 ao CRAS do Município de Joca Marques/PI
solicitando o acompanhamento psicológico da família e o envio de relatórios mensais sobre o andamento do caso a esta Promotoria de Justiça,
bem como a adoção das providências cabíveis no sentido de inserir a família no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV),
ainda que de forma remota; b) Ofício nº 323/2021 à Secretaria Municipal de Ação Social de Joca Marques/PI solicitando a adoção das medidas
cabíveis no sentido de dar apoio tanto na área de saúde quanto assistencial à família, que se encontrava em estado de vulnerabilidade, bem
como para que movimentasse toda a rede de apoio para auxiliar esta família, mormente no que se refere aos auxílios sociais e sustentação
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alimentar.
Em seguida, a Notícia de Fato foi convertida em Procedimento Administrativo nº 14/2021, conforme Portaria nº 22/2021, de 27 de maio de 2021.
Em atenção aos ofícios ministeriais, o CRAS de Joca Marques/PI encaminhou relatório de acompanhamento, o qual informou o seguinte:
"No que se refere ao convívio familiar foi observado pela equipe durante os atendimentos no CRAS ou in loco, que a família possui mantidos
laços afetivos, segundo o relato da genitora, as adolescentes estão mais obedientes, quando saem de casa apenas é para lugares próximos à
residência, ficam mais tempo em casa e contribui com as atividades do dia a dia.
(...)
No tocante a saúde física - As demandas apresentadas por membros familiares, inclusive M. e M. E., relatadas durante a visita na data de 18 de
maio de 2021 foram devidamente encaminhadas e solucionadas em articulação com a secretaria municipal de saúde, foi assegurado consulta,
exames e remédios.
No que diz respeito à escolarização - M. está cursando o 7º ano e M. E., cursa 6º ano, ambas no turno tarde. A genitora destacou que duas as
filhas (M. e M. E.) fazem atividades escolares.
(...)
As adolescentes e a família demonstraram comprometimento com o acompanhamento, comparecendo a todos os atendimentos agendados pela
equipe técnica. Além de estarem em acompanhamento no PAIF, M. e M. E. encontram-se inseridas no Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos, que iniciará de forma presencial no mês de agosto do corrente ano."
Ao final, o CRAS concluiu que a família e as adolescentes aderiram aos serviços ofertados pelo órgão, bem como ressaltou que a família
continua em acompanhamento.
Em despacho de ID. 53205327, foi determinada a expedição de ofício ao CRAS de Joca Marques solicitando informações atualizadas sobre o
caso, o que foi devidamente cumprido.
Em resposta ao ofício, o CRAS encaminhou relatório de acompanhamento, o qual informou que teve avanços significativos durante o processo de
acompanhamento, pois a família mantém os vínculos afetivos preservados e fortalecidos.
Ainda de acordo com o aludido relatório, todas as demandas identificadas na acolhida e no transcorrer dos atendimentos estão sendo atendidos
pelo órgão através dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que
continuam acompanhando e realizando intervenções para erradicar a situação de risco e superar a vulnerabilidade social.
É o relatório.
Nos termos do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento
próprio da atividade-fim destinado a:
"I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Parágrafo único. O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito
específico."
Já os artigos 12 e 13, da referida Resolução, dispõem que:
"Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de
remessa dos autos para homologação do arquivamento".
Art. 13. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, previsto no inciso III do art. 8°, o noticiante
será cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de
Coordenação e Revisão, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º A cientificação será realizada, preferencialmente, por correio eletrônico.
§ 2º A cientificação é facultativa no caso de o procedimento administrativo ter sido instaurado em face de dever de ofício.
§ 3º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou o procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais,
que deverão ser remetidos, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e
Revisão respectiva, para apreciação, caso não haja reconsideração.
§ 4º Não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo.
Na espécie, conforme se depreende do apurado nos autos, verifica-se que a família da Sra. B. V. D. S. está sendo acompanhada pelo CRAS da
municipalidade, tendo sido inserida no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e no Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família (PAIF). Ademais, o referido órgão constatou avanços significativos, pois a família mantém os vínculos afetivos preservados e
fortalecidos.
Portanto, a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, pois não existe fundamento para adoção de quaisquer
outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça, tampouco há necessidade de continuar o acompanhamento.
Nessa quadra, inexistem razões para a continuidade do presente apuratório.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e
artigos 12 e 13 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público da decisão de arquivamento, sem necessidade de remessa dos autos para
homologação de arquivamento, nos termos do art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Deixo de cientificar da presente decisão de arquivamento dada a faculdade prevista no § 2º do Art. 13 da supramencionada Resolução.
Para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Registros necessários no SIMP.
Após, dê-se baixa dos autos no arquivo físico desta Promotoria de Justiça.
Luzilândia (PI), 13 de maio de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

4.14. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI23501
NOTÍCIA DE FATO nº 04/2022
SIMP 000008-310/2022
Objeto: Solicitação para impugnação de edital de licitação da Prefeitura Municipal de São João do Piauí, em razão de supostas irregularidades no
certame licitatório.
PORTARIA Nº 37/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, pela Promotora de Justiça
respondendo, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente com
espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis,
bem como a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais (CF, art. 127, caput);
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CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público promover inquérito civil público e ação civil pública para a proteção dos interesses individuais
difusos, coletivos ou individuais homogêneos;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que disciplina a
instauração e o trâmite do Inquérito Civil e o teor da Resolução nº 01, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí
(CPJ/PI), que regulamenta a instauração de inquérito civil e procedimento preparatório preliminar, no âmbito do Ministério Público Estadual do
Piauí;
CONSIDERANDO ter sido instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 04/2022 (SIMP 000008-310/2022), referente a solicitação
com pedido de liminar para impugnação de edital de licitação da Prefeitura Municipal de São João do Piauí, em razão de supostas irregularidades
nos certames licitatórios;
CONSIDERANDO que a solicitação, em suma, busca a nulidade de atos administrativos eivados de ilegalidade: edital de Pregão Presencial nº
55/2021 - Processo nº 133/2021 e, edital Pregão Eletrônico nº 56/2021- Processo Administrativo nº 135/2021;
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da necessidade de realização de diligência, e que o prazo de
tramitação da Notícia de Fato se encontra expirado, não cabendo mais prorrogação.
RESOLVE, com fundamento no art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
CONVERTER a Notícia de Fato nº 04/2022 (SIMP 000008-310/2022) em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, adotando-se as devidas providências:
O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, por correspondência eletrônica, sobre a instauração desse procedimento;
Oficiar a Prefeitura Municipal de São João do Piauí, solicitando, no prazo de 15 (quinze) dias, para que encaminhe, a esta Promotoria de
Justiça, a documentação integral dos procedimentos licitatórios atinentes a este procedimento.
CUMPRA-SE, servindo este de solicitação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registros de praxe.
Procedida à diligência e esgotado o prazo de resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

4.15. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI23503
Autos PJE nº 0000462-97.2014.8.18.0095
DESPACHO
Trata-se, ação penal intentada para averiguar a suposta prática do crime tipificado no art. 14 da Lei n° 10.826/2003, que tem como acusado
JEFERSON SÁ DE SOUSA.
Analisado os autos, constatou-se a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, consoante as determinações do art. 28-A
do Código de Processo Penal, tendo o acusado manifestado expressamente nos autos interesse em firmar o acordo.
Realizadas buscas, não se constatou, em princípio, óbice subjetivo para a promoção do ANPP, visto que não se verificou reincidência ou indícios
de conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional, nos moldes do art. 28-A, §2° II do Código de Processo Penal.
Desse modo, foi determinada a notificação do indiciado, conforme despacho de ID n.º 33486525, na cidade de Santo Inácio do Piauí-PI, através
de correspondência, para que esse informasse o endereço eletrônico (e-mail) e/ou número de telefone cadastrado no aplicativo de mensagens
WhatsApp, para realização das devidas comunicações e envio de link de audiência.
Todavia, embora confirmado o recebimento, conforme AR de ID nº 33837474, o indiciado não disponibilizou o e-mail e contato telefônico com
WhatsApp, para a realização da audiência de proposta do ANPP.
Desse modo, foi realizada busca nos autos do PJE, para localização de endereço do acusado, todavia, só foi possível a localização dos dados do
seu advogado (vide fl. 151 - ID nº 21146748).
Assim, em Despacho de ID nº 53319106, foi determinada a notificação do advogado constituído pelo indiciado, o Dr. Maurício Macedo de Moura,
para obtenção do endereço eletrônico (e-mail) e/ou número de telefone cadastrado no aplicativo de mensagens WhatsApp, para realização das
devidas comunicações e envio de link de audiência, por esta Promotoria de Justiça.
Ocorre que, conforme informações obtidas com o advogado Maurício Macedo de Moura, os contatos telefônicos disponibilizados pelo indiciado
não se encontram ativos, sendo apenas encaminhado o último endereço fornecido pelo indiciado.
Por fim, constatou-se que o endereço apresentado já foi utilizado por este Parquet, para localização e notificação do acusado, sem êxito,
conforme Despacho de ID nº 33486525.
É o relatório.
Considerando a impossibilidade de realização da notificação do indiciado, determino à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de PicosPI, desde já, a realização de notificação do indiciado por meio do Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público, nos termos do art. 3° da
Recomendação PGJ n° 01/2020.
Protocole o presente despacho nos autos do processo no sistema PJE, para fins de conhecimento da tramitação ao Juízo.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação, e de notificação, formuladas pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário
e registros de praxe.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIO VERDEJO G. JUNIOR
Promotor de Justiça

4.16. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI23504
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO nº 017/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante que esta subscreve, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, e
CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.431/2017 estabeleceu o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência;
CONSIDERANDO que a mesma lei estabeleceu os instrumentos de entrevistas de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
por meio do depoimento especial e da escuta especializada;
CONSIDERANDO que o depoimento especial foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução n° 299/2019) sendo o mesmo
realizando perante autoridade judicial;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8° da Lei n° 13.431/2017, escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de
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violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua
finalidade;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 9° do Decreto n° 9.603/2018 que regulamenta a Lei n° 13.431/217 deve-se instituir, preferencialmente
no âmbito dos conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes, o comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das
crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as
ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê;
CONSIDERANDO o programa Infância e Juventude Protegida, elaborado pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que tem como finalidade
incentivar a implantação da escuta especializada nos municípios, em parceria com as Promotorias de Justiça;
CONSIDERANDO que, no bojo do programa, foi elaborado o Projeto Acolher: capacitação em escuta especializada para a rede de proteção, que
tem como finalidade propiciar conhecimento acerca do tema e capacitar profissionais para a realização da escuta especializada de crianças e
adolescentes.
CONSIDERANDO que o município de SEBASTIÃO BARROS/PI não possui fluxo para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência, principalmente a violência sexual;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 018/2022, com o objetivo de acompanhar a implantação da escuta
especializada no município de SEBASTIÃO BARROS /PI, e como diligências iniciais, DETERMINO as seguintes providências:
1. A autuação e registro da presente no SIMP/MPPI, juntamente com cópia do expediente mencionado acima.
2. Nomeio como secretários para este procedimento, os servidores lotados na Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Corrente, com
fulcro no Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP.
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAODIJ/MPPI), para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. Fixo o prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
5. Encaminhe-se arquivo em formato word à Secretaria - Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, certificando-se nos autos o envio e,
posteriormente, a publicação oficial.
6. Expeça-se ofício a ser encaminhado, com cópia da presente portaria, ao Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direito da Criança e do
Adolescente, à Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, e CRAS, todos do município de Sebastião
Barros/PI dando ciência da presente instauração, e convidando-os para a audiência abaixo;
7. Designo a data de 23/05/2022, às 09h00. para realização de audiência extrajudicial, em formato presencial na sede do MPPI, limitando-se a
um representante por cada órgão, devendo ser convocados para a participação os órgãos mencionados no item 1 acima, possibilitando-se ainda
a participação de forma virtual, havendo possibilidade, aos que não se puderem fazer presentes pessoalmente mediante contato prévio.
À Secretaria Unificada para cumprimento das diligências mencionadas.
Corrente/PI, 11 de maio de 2022.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça

4.17. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AMARANTE-PI23505
NOTÍCIA DE FATO Nº 15/2022/PJA-MPPI
REQUERENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICÍPAL DE AMARANTE
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de denúncia feita a esta promotoria, através da declarante Francisca Romaricia Maximo da Rocha, informando que a sua filha M.V.P.R,
menor com 10 anos de idade, está tendo seu direito a educação violado na Unidade Escolar Municipal São João Batista, localizada na Av. Afrânio
Filho, 1200, Escalvado, Amarante-PI.
De início, o Ministério Público oficializou a Coordenadora da Unidade Escolar Municipal São João Batista, através do Ofício 52/2022-PJA/MPPI,
requerendo que a unidade escolar efetuasse a matricula da menor no prazo de 10 dias, encaminhando a esta promotoria de justiça informações
sobre o acolhimento do requerimento.
Em reposta, Unidade Escolar Municipal São João Batista informou que a aluna MARIA VICTÓRIA PEREIRA DA ROCHA, está devidamente
matriculada e frequentando regularmente o 4° ano do ensino fundamental, no turno da tarde, conforme doc. I.D535888411.
Eis um breve relatório.
A Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4o, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
Art. 4o A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
§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 incompatível.
Cumpre dizer, de início, que a atuação do Ministério Público na seara da Infância e Juventude é bastante ampla, voltada à defesa dos interesses
individuais indisponíveis, difusos e coletivos (CF/88 arts. 127 e 129 c/c arts. 200 a 205 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
Todavia não é só ao Ministério Público, como representante da sociedade, que compete tal defesa, como expresso no art. 227 da Constituição
Federal: "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"
No caso em apreço, segundo se depreende dos autos, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs o presente procedimento, na
medida em que o menor teve sua matricula efetuada e está tendo seu direito a educação respeitado, o que exaure o objeto do presente
procedimento, impondo-se o seu arquivamento.
Nesse contexto, o arquivamento da notícia de fato é medida que se impõe, vez que atendidos os fins da sua instauração, achando-se, nesta
sede, solucionado o fato narrado.
Ressalte-se, por oportuno, caso surjam novos fatos que demonstrem a necessidade de nova intervenção ministerial no âmbito individual da
menor, esta promotoria poderá iniciar novo procedimento para a defesa dos direitos indisponíveis da Infância e Juventude.
Diante do exposto, promovo o arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4o, I, Resolução n° 174/2017 do CNMP.
Comunique-se. Publique-se no Diário Oficial do MPPI. Arquive-se, com os registros de praxe.
Amarante-PI, 13 de maio de 2022.
Afonso Aroldo Feitosa Araújo
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Promotor de Justiça

4.18. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI23506
PORTARIANº27/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts.
127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988:
CONSIDERANDOque 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, promovendo as medidas necessárias a sua garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inciso II,
da CF/88;
CONSIDERANDO o disposto no art. 8º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que
define o procedimento admi- nistrativo como sendo o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instau- rado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito fundamental àadministração pública eficiente e eficaz, cumpridora de
seus deveres, com transpa- rência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à
plenaresponsabilidadeporsuascondutasomissivasecomissivas;
CONSIDERANDO o art. 23, inciso VI, da Constituição Federal de 1988 que dispõe "É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios: VI - protegeromeioambienteecombatera poluiçãoemqualquerdesuasformas";
CONSIDERANDO o caput do art. 225 da Constituição Federal de 1988 que dispõe "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 os presentes e futuras gerações.";
CONSIDERANDOque nos termos do art. 99, II, do Codigo Civil, os riossãobensdeuso comumdopovo;
CONSIDERANDOa Lei 6.938/1981 que trata sobre as politicas públicas do meio ambiente, em seu art. 3º, II alíneas "a" e "c" estabelece que
Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: [...]
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:
a)prejudiquemasaúde,asegurançaeobem-estardapopulação;
[...]
d)afetem ascondiçõesestéticasousanitáriasdomeioambiente;
[...]" grifos nossos.
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria, por meio do e- mail institucional da Secretaria Unificada das Promotorias de
Justiça Piripiri, a denúncia feita por meio do e-mail juliocrv.adv@hotmail.com através de ofício anexado advindo do Gabinete do Sr. Marden
Menezes, deputado estadual, solicitando providencias cabiveis sobre as recentes infestações de aguapés no leito do açude Caldeirão, o que
pode parecer sinais de poluição das águas;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 27/2022, com o objetivo de apurar possível afronta ao meio ambiente, adotando como
diligências iniciais as seguintes providências:
a) A autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DO- EMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) A juntada da denúncia feita por meio do e-mail eletrônico juliocrv.adv@hotmail.com;
c) A expedição de ofício ao Município de Piripiri-PI, à AGESPISA - Águas e Esgotos do Piuaí, Prefeitura de Piripiri e ao Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas - DENOCS, no prazode 15 (quinze) dias, apresente manifestação à denúncia recebida;
c.1) Ademais, caso o problema relatado pelo Sr. Marden Menezes já esteja resolvido, enviar à esta Promotoria o relatório constando o plano
executado que resolveu o problema narrado e que também previne a reincidência de tais acontecimentos no açude Caldeirão.
Cumpra-se.
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações. Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri - PI, 10 de fevereiro de 2022.
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça da 3ª PJ de Piripiri

4.19. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI23508
PORTARIA 29ª P.J. Nº 048/2022
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 69/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa da saúde pública,
por seu representante legal signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do Art. 196 da Lei Magna o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a obrigação do município em organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações
e serviços públicos de saúde;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas frente à vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO a representação ofertada nesta Promotoria de Justiça, noticiando e pedindo providências em apurar denúncia de falta
de consultas médicas para pacientes em tratamento no Hospital Natan Portela, UBS e afins.
CONSIDERANDO que o ato a ser investigado é de responsabilidade da Fundação Municipal de Saúde;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da Resolução nº
23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, e resolução nº 001, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do
Estado do Piauí, a fim de apurar denúncia de falta de consultas médicas para pacientes em tratamento no Hospital Natan Portela, UBS e
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afins, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1. Autue-se a presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
2. Nomeia-se a Sra. CELINA MADEIRA CAMPOS MARTINS para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução
nº 23 do CNMP;
3. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e
Cidadania - CAODS, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
4. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial do Ministério Público do
Estado do Piauí), conforme preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público;
5. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Teresina, 10 de maio de 2.022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ
PORTARIA 29ª P.J. Nº 049/2022
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 65/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa da saúde pública,
por seu representante legal signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do Art. 196 da Lei Magna o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a obrigação do município em organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações
e serviços públicos de saúde;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas frente à vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO a representação ofertada nesta Promotoria de Justiça, noticiando e pedindo apuração de supostas irregularidades na
Clínica de Reabilitação Restaurar LTDA;
CONSIDERANDO que o ato a ser investigado é de responsabilidade da Fundação Municipal de Saúde;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da Resolução nº
23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, e resolução nº 001, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do
Estado do Piauí, a fim de apurar supostas irregularidades na Clínica de Reabilitação Restaurar LTDA, adotando, caso necessário, ao final,
as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1. Autue-se a presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração e registro dos autos em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
2. Nomeia-se a Sra. CELINA MADEIRA CAMPOS MARTINS para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução
nº 23 do CNMP;
3. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e
Cidadania - CAODS, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
4. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial do Ministério Público do
Estado do Piauí), conforme preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público;
5. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Teresina, 11 de maio de 2.022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ

4.20. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI23509
PORTARIA Nº 17/2022
INQUÉRITO CIVIL Nº 06/2022
Ref.: Protocolo SIMP 000035-109/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, com fulcro no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, no artigo 36, inciso IV, "a" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e
artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº 7.347/85, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, da moralidade e da eficiência administrativa, nos
termos dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal - CF; artigo 25, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Lei n.º 8.625/93; e artigo 46,
inciso VI, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar Estadual n.º 25/98;
CONSIDERANDO que consoante termos do art. 209 da Constituição Federal, o ensino é livre à iniciativa privada, desde que haja cumprimento
das normas gerais da educação nacional, e autorização e fiscalização de qualidade pelo Poder Público;
CONSIDERANDO que de acordo com informações prestadas pelo Conselho Municipal de Educação de Oeiras/PI, o Colégio Madre de Deus
Kids, situado na Rua Cel. Mundico Sá, nº 222, Centro, Oeiras/PI, encontra-se funcionando de forma irregular, sem a devida autorização do citado
Conselho;
CONSIDERANDO que a instituição de ensino retro foi instada pelo Conselho Municipal de Educação de Oeiras, em janeiro do ano em curso, a
sanar a irregularidade apontada, todavia, apesar de decorrido tempo hábil para fazê-lo, não apresentou ao órgão documentação necessária para
tanto;
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RESOLVE:
Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de apurar irregularidades no funcionamento da Escola Madre de Deus Kids, situada na
cidade de Oeiras/PI, por ausência de autorização do Conselho Municipal de Educação de Oeiras/PI para seu funcionamento, determinando,
inicialmente:
Seja a presente Portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº
01/2008 do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, Débora Silva Pereira da Costa, assessora da 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, ou
eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania (CAODEC), enviando-lhes cópias da presente, através de e-mail;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução n° 23/2007 do CNMP;
NOTIFIQUE-SE o Colégio Madre de Deus Kids, na pessoa de seu Diretor, Raimundo Nonato Ramos Pinto, para fazer-se presente à audiência
extrajudicial a ser realizada em ambiente virtual, através da Plataforma Microsoft Teams (link de acesso no rodapé[1]), na data de 17 de junho
de 2022 (sexta-feira), às 09h30, sendo-lhe facultado acompanhar-se de advogado, para fins de possível entabulação de termo de ajustamento
de conduta, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, a teor do art. 5º, § 6 º da Lei 7347/85, sob pena de ser
ajuizada ação civil pública de obrigação de fazer/não fazer.
CUMPRA-SE.
Oeiras-PI, data da assinatura registrada no sistema.
DANILO CARLOS RAMOS HENRIQUES
Promotor de Justiça titular da 4ª PJ de Floriano/PI,
respondendo pela 4ª PJ de Oeiras/PI
[ 1 ]
h t t p s : / / t e a m s . m i c r o s o f t . c o m / l / m e e t u p join/19%3ameeting_MzUwNTk5ZjAtZGI2NC00MzhjLWI2MzctYTM0MTg2YTI3ZjFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227401450569d8-4deb-bbc7-a6157264f941%22%2c%22Oid%22%3a%22a69eb3dd-4366-42be-be25-197250fdece6%22%7d

5. EXPEDIENTE DO GABINETE
[]

5.1. EXTRATO DE DECISÃO23510
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0073.0007607/2022-21
Requerente: Antenor Filgueiras Lôbo Neto
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução nº 13/2013-CSMP-PI, em consonância com o Parecer Orçamentário e Financeiro nº 209/2022, da
Coordenadoria de Contabilidade e Finanças (Doc. Sei nº 0233345) e o Parecer da Controladoria Interna de nº 288/2022 (Doc. Sei nº 0233538), o
pagamento de 01 (uma) diária complementar, ao PROMOTOR DE JUSTIÇA ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO, titular da 1ª Promotoria de
Justiça de Parnaíba-PI, devido a seu deslocamento de Parnaíba-PI a Teresina-PI, no período de 21 a 23/03/2022, para atuar na Sessão do
Tribunal do Júri referente ao Processo de nº 0021549-71.2014.8.18.0140, na Comarca de Teresina-PI, conforme Portaria PGJ n° 744/2022 (Doc.
Sei 02069090.
Teresina-PI, 10 de maio de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

6. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

6.1. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2022
23480

RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº16/2022
A Pregoeirado MP-PI,Érica Patrícia Martins Abreu,devidamente designadapor meio da PortariaPGJnº1139/2022,torna público para conhecimento
dos interessados, o resultado final do julgamento e classificação da Licitação, na ModalidadePregãoEletrônico,tendo a
sessãoeletrônicasidorealizadanodia11.04.2022.
Objeto:Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição dematerial de limpeza, higiene e copa para o MP-PI,
conforme especificações contidas no Termo de Referência (AnexoI).
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 310.872,20

R$ 277.771,00

R$ 33.101,20

LOTE 1
EMPRESA VENCEDORA:LUCYVALDO A PIAUILINO EPP
CNPJ:22.879.212/0001-23
END.: AV. Centenário, Nº 3016-Aeroporto - Teresina -PI
REPRESENTANTE: LUCYVALDO ALVES PIAUILINO, CPF: ***.063.293-**
FONE: 3214- 4187/9 9835 - 3920
E-mail: ludistribuidora@outlook.com
Item

Material

Medida

Qtd.

Valor
unitário

Valor
total

1

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto.
Aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, cor: incolor, tipo: comum. Frasco
de 1 litro.

Litro

3250

R
$
2,60

R
$
8.450,00
Página 22

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1095 Disponibilização: Sexta-feira, 13 de Maio de 2022 Publicação: Segunda-feira, 16 de Maio de 2022

MARCA:MARAJÓ
2

Álcool em gel 70% para assepsia das mãos. Glicerinado com triclosan; eficacia comprovada
contra cepas de salmonela choleraesuis; pseudomonas aeruginosa. Galão de 5 litros.
MARCA: RETIRO

Galão

350

R
$
50,05

R
$
17.517,5
0

3

Álcool etílico aspecto físico líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico de 70º inpm.
Característica adicional hidratado. Acondicionado em recipiente plástico translúcido com 1
litro.
MARCA: RETIRO

Litro

400

R
$
5,56

R
$
2.224,00

4

Balde material: plástico, com alça de metal para transporte, formato cônico, capacidade: 15
litros.
MARCA: PLASUTIL

Unidad
e

100

R
$
7,99

R
$
799,00

5

Borrifador, frasco plástico, válvula borrifadora spray, capacidade de 500ml.
MARCA: TOP

Unidad
e

120

R
$
5,13

R
$
615,60

6

Cera polimento piso composição básica: dispersões acrílicas, resina fumárica, coadjuvante,
superfície indicada: madeira, tipo: alto-brilho, cor: incolor, aspecto físico: líquido. Frasco com
1 litro.
MARCA: BRY

Litro

200

R
$
5,29

R
$
1.058,00

7

Cesto lixo material: plástico, capacidade: 10 litros, características adicionais: telado.
MARCA: PLASUTIL

Unidad
e

250

R
$
6,41

R
$
1.602,50

8

Cesto lixo material: plástico, capacidade: 30 litros, características adicionais: com pedal e
tampa.
MARCA: PLASUTIL

Unidad
e

120

R
$
20,43

R
$
2.451,60

9

Desinfetante característica adicional: com aroma, forma física: solução aquosa concentrada,
composição: à base de quaternário de amônio. Frasco com 1 litro.
MARCA: MARAJÓ

Litro

3000

R
$
2,63

R
$
7.890,00

10

Aromatizador de ambiente aerossol lavanda. Frasco com 360 ml.
MARCA: SECAR

Frasco

800

R
$
7,17

R
$
5.736,00

11

Desodorizador sanitário, paradicloro benzeno, essência e corante, fragrância de lavanda,
tablete sólido (pedra sanitária), c/ 35 g. Embalagem com 1 unidade de pedra sanitária e 1
suporte compatível para fixação na borda interna do vaso sanitário.
MARCA: NOBRE

Unidad
e

2500

R
$
2,24

R
$
5.600,00

12

Escova limpeza geral material corpo: plástico, materiais cerdas: polipropileno, aplicação:
vaso sanitário, características adicionais: com copo plástico.
MARCA: SANTANA

Unidad
e

100

R
$
4,28

R
$
428,00

13

Escova plástica multiuso, para limpeza doméstica, com cerdas em nylon, suporte em
plástico, ideal para lavar roupas, tamanho média.
MARCA: SANTANA

Unidad
e

30

R
$
4,66

R
$
139,80

14

Inseticida spray aerossol, média toxidade, faixa amarela, com solvente a base de petróleo,
sem CFC bem. 300 ml.
MARCA: RAID

Unidad
e

200

R
$
6,89

R
$
1.378,00
R
$
55.890,0
0

TOTALDO LOTE 1
LOTE 2
EMPRESA VENCEDORA:MARCOS A. ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME
CNPJ:09.491.099/0001-46
END.: RUA COELHO DE RESENDO, N° 2237, MARQUÊS, CEP: 64.002-470,TERESINA- PI
REPRESENTANTE: MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO, CPF: ***.022.743-**
FONE: (86) 99919-6721/ (86) 99400-0189
E-mail: uniclass.pi@hotmail.com; marcosarruda.pi@hotmail.com
Item

Material

Medida

Qtd.

Valor
unitári
o

V a l o r
total

1

Limpa vidro aspecto físico: líquido, características adicionais: pulverizador com gatilho,
validade mínima 3 anos, composição: lauril éter, sulfato de sódio, Galão de 5 litros.
MARCA: URCA

Galão

240

R
$
11,50

R
$
2.760,00

2

Limpador porcelanato e cerâmica limpa pisos frasco de 750 ml.
MARCA: DESTAC

Unidad
e

60

R
$
15,54

R
$
932,40

3

Lixeira branca com tampa, capacidade para 60 litros.
MARCA: PLASVALE

Unidad
e

30

R
$
60,40

R
$
1.812,00

4

Cera para moveis, tipo lustra móveis. Frasco com 200ml.
MARCA: DESTAC

Unidad
e

400

R
$
12,00

R
$
4.800,00
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5

Luva de proteção material: nitrílica, aplicação: limpeza, tamanho: único, acabamento palma:
antiderrapante, características adicionais: com forro, tipo uso: reutilizável.
MARCA: ZEUS

Unidad
e

150

R
$
9,53

R
$
1.429,50

6

Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho:
grande, características adicionais: lubrificada com pó bio absorvível, esterilidade: estéril,
apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico,
finalidade. Caixa com 100 unidades.
MARCA: MEDIX

Caixa

100

R
$
44,43

R
$
4.443,00

7

Máscara cirúrgica tipo: não tecido,3 camadas, pregas horizontais, atóxica, características
adicionais: hipoalergênica, tipo uso: descartável, tipo fixação: com elástico. Caixa com 100
unidades.
MARCA: MEDIX

Caixa

200

R
$
42,75

R
$
8.550,00

8

Máscara multiuso material: manta sintética com tratamento eletrostático, finalidade:
proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no
rosto, cor: branca, tamanho: único, características adicionais: n95/pff2, mínimo filtração 95%
partículas até 0,3, tipo uso: descartável.
MARCA: MEDIX

Unidad
e

250

R
$
3,97

R
$
992,50

9

Refil para limpeza, identificação: refil MOP líquido com ponta loop; matéria-prima: 85 por
cento algodão e 15 por cento poliéster; medidas: 35 cm (comp) x 17 cm (larg).
MARCA: BRALIMPIA

Unidad
e

20

R
$
32,00

R
$
640,00

10

Refil MOP pó profissional 60 cm x 12 cm. Cor azul.
MARCA: BRALIMPIA

Unidad
e

20

R
$
52,00

R
$
1.040,00

11

Refil para MOP giratório refil de microfibra, de alta absorção, não solta fiapos, reduz o uso
de produtos químicos. Cor branca; dimensão: 40 x 3 x 40 centímetros. Compatível com:
MOP giratório.
MARCA: BRALIMPIA

Unidad
e

20

R
$
27,93

R
$
558,60

12

Papel higiênico 30 metros, folha dupla, fardo com 64 rolos dividido em pacotes com 4 rolos
cada pacote.
MARCA: ELITE

Pacote

250

R
$
131,20

R
$
32.800,0
0

13

Rodo, base: cepa em madeira medindo 80 cm de comprimento, cabo: medindo
aproximadamente 120 cm, com revestimento em polipropileno, com rosca para fixação na
base e com gancho em polipropileno, lâmina: em borracha eva dupla, com espessura 8,0
mm (tolerância +/-0,05mm), uso: limpeza de chão, característica adicional: reforço metálico
na fixação da base ao cabo.
MARCA: SANTA MARIA

Unidad
e

300

R
$
18,20

R
$
5.460,00

14

Sabão barra, composição básica sais + ácido graxo, tipo coco natural, características
adicionais sem perfume. Barra com 200 gramas.
MARCA: FC

Unidad
e

50

R
$
2,79

R
$
139,50

15

Lixeira cilíndrica em inox, com pedal e tampa, depósito interno em plástico, capacidade para
no mínimo 12 litros, dimensões aproximadas: 250 mm x 360 mm (diâmetro e altura),
espessura da parede com no mínimo de 2 mm. Garantia/validade do produto 12 (doze)
meses.
MARCA: BRINOX

Unidad
e

100

R
$
122,13

R
$
12.213,0
0
R
$
78.570,5
0

TOTALDO LOTE 2
LOTE 3
EMPRESA VENCEDORA:LUCYVALDO A PIAUILINO EPP
CNPJ:22.879.212/0001-23
END.: AV. Centenário, Nº 3016-Aeroporto - Teresina -PI
REPRESENTANTE: LUCYVALDO ALVES PIAUILINO, CPF: ***.063.293-**
FONE: 3214- 4187/9 9835 - 3920
E-mail: ludistribuidora@outlook.com
Item

Material

Medida

Qtd.

Valor
unitári
o

V a l o r
total

1

Saboneteira (frasco para sabonete), tipo uso sabonete líquido, características adicionais
tipo PUMP, com válvula para saída do sabonete, material polietileno de alta densidade,
cor branca. Capacidade mínima de 500ml.
MARCA: PLASUTIL

Unidade

120

R
$
9,24

R
$
1.108,80

2

Vassoura material, cerdas: pet (reciclado), material cepa: plástico, comprimento cepa: 22
cm, características adicionais: cabo rosqueável, 1,30 m.
MARCA: SANTANA

Unidade

700

R
$
9,24

R
$
6.468,00

3

Copo descartável, material: plástico, capacidade: 180 ml. Tipo de embalagem: pacotes
com 100 unidades. Unidade de compra: Caixa com 25 pacotes, total 2500 unidades.
MARCA: FONPLAST

Caixa

150

R
$
118,3
4

R
$
17.751,0
0
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4

Copo descartável, material: poliestireno, capacidade: 50 ml, aplicação: café,
características adicionais: atóxico, de acordo c, norma ABNT, NBR 14865, cor: branco.
Tipo de embalagem: pacotes com 100 unidades. Unidade de compra: Caixa com 50
pacotes, total 5000 unidades.
MARCA: FONPLAST

Caixa

10

R
$
100,5
7

R
$
1005,70

5

Açúcar tipo: cristal, origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, granulado, branco, sem
impurezas embaladas de pacotes de 1 kg. Prazo validade mínima: 12 meses.
MARCA: OLHO D'ÁGUA

Quilogram
a

70

R
$
4,26

R
$
298,20

6

Adoçante, aspecto físico: líquido, prazo validade: 5 anos, ingredientes: aspartame, tipo:
dietético, características adicionais: bico dosador. Frasco com 100 ml.
MARCA: ADOCYL

Unidade

50

R
$
3,96

R
$
198,00

7

Café intensidade: média, tipo: tradicional, apresentação: torrado moído. Marcas de
referência: Santa Clara, Pilão, 3 Corações, Kimino, Melitta ou de melhor qualidade
superior comprovado com selo da Associação Brasileira da Indústria de Café - ABIC.
Pacote com 250 gramas.
MARCA: MOINHOS DE MINA

Pacote

4200

R
$
8,78

R
$
36.876,0
0

8

Detergente lava louça, tensoativos aniônicos, sequestrantes, corantes, conservantes,
fragrância, umectante e água. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio.
Embalagem de 500 ml.
MARCA: MARAJÓ

Unidade

1500

R
$
1,69

R
$
2.535,00

9

Esponja limpeza, material: poliuretano e fibra têxtil, espessura mínima: 20 mm,
comprimento mínimo: 100 mm, aplicação: limpeza geral, largura mínima: 70 mm,
características adicionais: dupla face, formato: retangular.
MARCA: VIP

Unidade

1500

R
$
0,88

R
$
1.320,00

10

Esponja de lã de aço, embalagem com 08 unidades, pacote com 60 gramas,
componentes: aço-carbono.
MARCA: SHOWBRIL

Unidade

100

R
$
2,18

R
$
218,00

11

Filtro de papel para filtrar café n° 103, caixa com 30 unidades. Sugestões De marca:
melitta, iguaçu, jovita ou equivalente ou de melhor qualidade.
MARCA: 3 CORAÇÕES

Unidade

300

R
$
3,45

R
$
1.035,00

12

Fósforo material corpo: madeira, tipo: curto. Pacote com 10 caixas de 40 fósforos cada
caixa.
MARCA: PARANÁ

Pacote

20

R
$
3,815

R
$
76,30
R
$
68.890,0
0

TOTAL DO LOTE 3
LOTE 4
EMPRESA VENCEDORA:MARCOS A. ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME
CNPJ:09.491.099/0001-46
END.: RUA COELHO DE RESENDO, N° 2237, MARQUÊS, CEP: 64.002-470,TERESINA- PI
REPRESENTANTE: MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO, CPF: ***.022.743-**
FONE: (86) 99919-6721/ (86) 99400-0189
E-mail: uniclass.pi@hotmail.com; marcosarruda.pi@hotmail.com
Item

Material

Medida

Qtd.

V a l o r
unitário

V a l o r
total

1

Garrafa, térmica, modelo rolha, com alça e tampa, corpo revestido em plástico
contra impacto, capacidade 500 ml. Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s).
MARCA: INVICTA

Unidade

150

R$ 28,50

R
$
4.275,00

2

Garrafa térmica, capacidade de 1 litro sistema de rolha/rosca, material de
polietileno, ampola de vidro, tamanhos aproximados: largura: 113 mm; altura: 282
mm; comprimento: 140 mm. Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s).
MARCA: INVICTA

Unidade

150

R$ 33,85

R
$
5.077,50

3

Garrafa térmica inox capacidade 1litro, especificações: garrafa térmica pressão
com alça revestida em aço/inox, ampola de vidro e sistema que evita pingos.
Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s).
MARCA: INVICTA

Unidade

50

R
$
141,45

R
$
7.072,50

4

Pá coletora lixo comprimento cabo: 90 cm, aplicação: limpeza, comprimento: 21
cm, largura: 19 cm, material cabo: madeira, material coletor: zinco galvanizado.
MARCA: VIEL

Unidade

50

R$ 16,50

R
$
825,00

5

Guardanapo de papel, material: celulose, tipo folhas: dupla, comprimento: 23 cm,
cor: branca, Largura: 22 cm, característica adicional: macio. Pacote com 50
folhas.
MARCA: MALU

Pacote

1250

R$ 3,20

R
$
4.000,00

6

Pano prato, material: algodão crú, comprimento: 60 cm, cor: branca, largura: 40
cm, características adicionais: absorvente/lavável e durável.

Unidade

150

R$ 3,25

R
$
487,50
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MARCA: MARTINS

7

Toalha de papel material: papel, aplicação: em toaletes, comprimento: 22,50 cm,
cor: branca, largura: 21,50 cm, características adicionais: interfoliada, tipo folha: 2
dobras. Fardo com 1000 folhas
MARCA: SKALA

Pacote

2000

R$ 12,00

R
$
24.000,0
0

8

Sabonete líquido perolado. Galão de 5 litros.
MARCA: NOBRE

Galão

350

R$ 58,50

R
$
20.475,0
0

9

Filtro e pré-filtro para bebedouro, kit refil pré C+3 com refil C+5 compatíveis com o
bebedouro IBBL FR600. Cor branco. Material: Polipropileno, carvão ativo com
íons de prata.
MARCA: IBBL

Unidade

100

R$ 82,08

R
$
8.208,00
R
$
74.420,5
0

TOTALDO LOTE 4
Érica Patrícia Martins Abreu
Pregoeirado MP/PI

Documento assinado eletronicamente porERICA PATRICIA MARTINS ABREU,Pregoeiro, em 12/05/2022, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.
A
a u t e n t i c i d a d e
d o
d o c u m e n t o
p o d e
s e r
c o n f e r i d a
n o
s i t e
https://sei.mppi.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador0236048e o código CRCAE114BBB.

6.2. HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/202223481
HOMOLOGAÇÃO
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatórioPregão Eletrônico nº 16/2022,que tem comoobjeto o "registro de
preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de material de limpeza, higiene e copa para o MP-PI, conforme especificações
contidas no Termo de Referência (Anexo I)",atendendo a sua tramitação e Legislação pertinente,HOMOLOGOa presente Licitação.
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 310.872,20

R$ 277.771,00

R$ 33.101,20

LOTE 1
EMPRESA VENCEDORA:LUCYVALDO A PIAUILINO EPP
CNPJ:22.879.212/0001-23
END.: AV. Centenário, Nº 3016-Aeroporto - Teresina -PI
REPRESENTANTE: LUCYVALDO ALVES PIAUILINO, CPF: ***.063.293-**
FONE: 3214- 4187/9 9835 - 3920
E-mail: ludistribuidora@outlook.com
Item

Material

Medida

Qtd.

Valor
unitário

Valor
total

1

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto.
Aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, cor: incolor, tipo: comum. Frasco
de 1 litro.
MARCA:MARAJÓ

Litro

3250

R
$
2,60

R
$
8.450,00

2

Álcool em gel 70% para assepsia das mãos. Glicerinado com triclosan; eficacia comprovada
contra cepas de salmonela choleraesuis; pseudomonas aeruginosa. Galão de 5 litros.
MARCA: RETIRO

Galão

350

R
$
50,05

R
$
17.517,5
0

3

Álcool etílico aspecto físico líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico de 70º inpm.
Característica adicional hidratado. Acondicionado em recipiente plástico translúcido com 1
litro.
MARCA: RETIRO

Litro

400

R
$
5,56

R
$
2.224,00

4

Balde material: plástico, com alça de metal para transporte, formato cônico, capacidade: 15
litros.
MARCA: PLASUTIL

Unidad
e

100

R
$
7,99

R
$
799,00

5

Borrifador, frasco plástico, válvula borrifadora spray, capacidade de 500ml.
MARCA: TOP

Unidad
e

120

R
$
5,13

R
$
615,60

6

Cera polimento piso composição básica: dispersões acrílicas, resina fumárica, coadjuvante,
superfície indicada: madeira, tipo: alto-brilho, cor: incolor, aspecto físico: líquido. Frasco com
1 litro.
MARCA: BRY

Litro

200

R
$
5,29

R
$
1.058,00

7

Cesto lixo material: plástico, capacidade: 10 litros, características adicionais: telado.
MARCA: PLASUTIL

Unidad
e

250

R
$
6,41

R
$
1.602,50

8

Cesto lixo material: plástico, capacidade: 30 litros, características adicionais: com pedal e

Unidad

120

R

R

$

$
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tampa.
MARCA: PLASUTIL

e

9

Desinfetante característica adicional: com aroma, forma física: solução aquosa concentrada,
composição: à base de quaternário de amônio. Frasco com 1 litro.
MARCA: MARAJÓ

Litro

10

Aromatizador de ambiente aerossol lavanda. Frasco com 360 ml.
MARCA: SECAR

20,43

2.451,60

3000

R
$
2,63

R
$
7.890,00

Frasco

800

R
$
7,17

R
$
5.736,00

11

Desodorizador sanitário, paradicloro benzeno, essência e corante, fragrância de lavanda,
tablete sólido (pedra sanitária), c/ 35 g. Embalagem com 1 unidade de pedra sanitária e 1
suporte compatível para fixação na borda interna do vaso sanitário.
MARCA: NOBRE

Unidad
e

2500

R
$
2,24

R
$
5.600,00

12

Escova limpeza geral material corpo: plástico, materiais cerdas: polipropileno, aplicação:
vaso sanitário, características adicionais: com copo plástico.
MARCA: SANTANA

Unidad
e

100

R
$
4,28

R
$
428,00

13

Escova plástica multiuso, para limpeza doméstica, com cerdas em nylon, suporte em
plástico, ideal para lavar roupas, tamanho média.
MARCA: SANTANA

Unidad
e

30

R
$
4,66

R
$
139,80

14

Inseticida spray aerossol, média toxidade, faixa amarela, com solvente a base de petróleo,
sem CFC bem. 300 ml.
MARCA: RAID

Unidad
e

200

R
$
6,89

R
$
1.378,00
R
$
55.890,0
0

TOTALDO LOTE 1
LOTE 2
EMPRESA VENCEDORA:MARCOS A. ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME
CNPJ:09.491.099/0001-46
END.: RUA COELHO DE RESENDO, N° 2237, MARQUÊS, CEP: 64.002-470,TERESINA- PI
REPRESENTANTE: MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO, CPF: ***.022.743-**
FONE: (86) 99919-6721/ (86) 99400-0189
E-mail: uniclass.pi@hotmail.com; marcosarruda.pi@hotmail.com
Item

Material

Medida

Qtd.

Valor
unitári
o

V a l o r
total

1

Limpa vidro aspecto físico: líquido, características adicionais: pulverizador com gatilho,
validade mínima 3 anos, composição: lauril éter, sulfato de sódio, Galão de 5 litros.
MARCA: URCA

Galão

240

R
$
11,50

R
$
2.760,00

2

Limpador porcelanato e cerâmica limpa pisos frasco de 750 ml.
MARCA: DESTAC

Unidad
e

60

R
$
15,54

R
$
932,40

3

Lixeira branca com tampa, capacidade para 60 litros.
MARCA: PLASVALE

Unidad
e

30

R
$
60,40

R
$
1.812,00

4

Cera para moveis, tipo lustra móveis. Frasco com 200ml.
MARCA: DESTAC

Unidad
e

400

R
$
12,00

R
$
4.800,00

5

Luva de proteção material: nitrílica, aplicação: limpeza, tamanho: único, acabamento palma:
antiderrapante, características adicionais: com forro, tipo uso: reutilizável.
MARCA: ZEUS

Unidad
e

150

R
$
9,53

R
$
1.429,50

6

Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho:
grande, características adicionais: lubrificada com pó bio absorvível, esterilidade: estéril,
apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico,
finalidade. Caixa com 100 unidades.
MARCA: MEDIX

Caixa

100

R
$
44,43

R
$
4.443,00

7

Máscara cirúrgica tipo: não tecido,3 camadas, pregas horizontais, atóxica, características
adicionais: hipoalergênica, tipo uso: descartável, tipo fixação: com elástico. Caixa com 100
unidades.
MARCA: MEDIX

Caixa

200

R
$
42,75

R
$
8.550,00

8

Máscara multiuso material: manta sintética com tratamento eletrostático, finalidade:
proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no
rosto, cor: branca, tamanho: único, características adicionais: n95/pff2, mínimo filtração 95%
partículas até 0,3, tipo uso: descartável.
MARCA: MEDIX

Unidad
e

250

R
$
3,97

R
$
992,50

9

Refil para limpeza, identificação: refil MOP líquido com ponta loop; matéria-prima: 85 por
cento algodão e 15 por cento poliéster; medidas: 35 cm (comp) x 17 cm (larg).
MARCA: BRALIMPIA

Unidad
e

20

R
$
32,00

R
$
640,00

10

Refil MOP pó profissional 60 cm x 12 cm. Cor azul.
MARCA: BRALIMPIA

Unidad
e

20

R
$
52,00

R
$
1.040,00
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11

Refil para MOP giratório refil de microfibra, de alta absorção, não solta fiapos, reduz o uso
de produtos químicos. Cor branca; dimensão: 40 x 3 x 40 centímetros. Compatível com:
MOP giratório.
MARCA: BRALIMPIA

Unidad
e

20

R
$
27,93

R
$
558,60

12

Papel higiênico 30 metros, folha dupla, fardo com 64 rolos dividido em pacotes com 4 rolos
cada pacote.
MARCA: ELITE

Pacote

250

R
$
131,20

R
$
32.800,0
0

13

Rodo, base: cepa em madeira medindo 80 cm de comprimento, cabo: medindo
aproximadamente 120 cm, com revestimento em polipropileno, com rosca para fixação na
base e com gancho em polipropileno, lâmina: em borracha eva dupla, com espessura 8,0
mm (tolerância +/-0,05mm), uso: limpeza de chão, característica adicional: reforço metálico
na fixação da base ao cabo.
MARCA: SANTA MARIA

Unidad
e

300

R
$
18,20

R
$
5.460,00

14

Sabão barra, composição básica sais + ácido graxo, tipo coco natural, características
adicionais sem perfume. Barra com 200 gramas.
MARCA: FC

Unidad
e

50

R
$
2,79

R
$
139,50

15

Lixeira cilíndrica em inox, com pedal e tampa, depósito interno em plástico, capacidade para
no mínimo 12 litros, dimensões aproximadas: 250 mm x 360 mm (diâmetro e altura),
espessura da parede com no mínimo de 2 mm. Garantia/validade do produto 12 (doze)
meses.
MARCA: BRINOX

Unidad
e

100

R
$
122,13

R
$
12.213,0
0
R
$
78.570,5
0

TOTALDO LOTE 2
LOTE 3
EMPRESA VENCEDORA:LUCYVALDO A PIAUILINO EPP
CNPJ:22.879.212/0001-23
END.: AV. Centenário, Nº 3016-Aeroporto - Teresina -PI
REPRESENTANTE: LUCYVALDO ALVES PIAUILINO, CPF: ***.063.293-**
FONE: 3214- 4187/9 9835 - 3920
E-mail: ludistribuidora@outlook.com
Item

Material

Medida

Qtd.

Valor
unitári
o

V a l o r
total

1

Saboneteira (frasco para sabonete), tipo uso sabonete líquido, características adicionais
tipo PUMP, com válvula para saída do sabonete, material polietileno de alta densidade,
cor branca. Capacidade mínima de 500ml.
MARCA: PLASUTIL

Unidade

120

R
$
9,24

R
$
1.108,80

2

Vassoura material, cerdas: pet (reciclado), material cepa: plástico, comprimento cepa: 22
cm, características adicionais: cabo rosqueável, 1,30 m.
MARCA: SANTANA

Unidade

700

R
$
9,24

R
$
6.468,00

3

Copo descartável, material: plástico, capacidade: 180 ml. Tipo de embalagem: pacotes
com 100 unidades. Unidade de compra: Caixa com 25 pacotes, total 2500 unidades.
MARCA: FONPLAST

Caixa

150

R
$
118,3
4

R
$
17.751,0
0

4

Copo descartável, material: poliestireno, capacidade: 50 ml, aplicação: café,
características adicionais: atóxico, de acordo c, norma ABNT, NBR 14865, cor: branco.
Tipo de embalagem: pacotes com 100 unidades. Unidade de compra: Caixa com 50
pacotes, total 5000 unidades.
MARCA: FONPLAST

Caixa

10

R
$
100,5
7

R
$
1005,70

5

Açúcar tipo: cristal, origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, granulado, branco, sem
impurezas embaladas de pacotes de 1 kg. Prazo validade mínima: 12 meses.
MARCA: OLHO D'ÁGUA

Quilogram
a

70

R
$
4,26

R
$
298,20

6

Adoçante, aspecto físico: líquido, prazo validade: 5 anos, ingredientes: aspartame, tipo:
dietético, características adicionais: bico dosador. Frasco com 100 ml.
MARCA: ADOCYL

Unidade

50

R
$
3,96

R
$
198,00

7

Café intensidade: média, tipo: tradicional, apresentação: torrado moído. Marcas de
referência: Santa Clara, Pilão, 3 Corações, Kimino, Melitta ou de melhor qualidade
superior comprovado com selo da Associação Brasileira da Indústria de Café - ABIC.
Pacote com 250 gramas.
MARCA: MOINHOS DE MINA

Pacote

4200

R
$
8,78

R
$
36.876,0
0

8

Detergente lava louça, tensoativos aniônicos, sequestrantes, corantes, conservantes,
fragrância, umectante e água. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio.
Embalagem de 500 ml.
MARCA: MARAJÓ

Unidade

1500

R
$
1,69

R
$
2.535,00

9

Esponja limpeza, material: poliuretano e fibra têxtil, espessura mínima: 20 mm,
comprimento mínimo: 100 mm, aplicação: limpeza geral, largura mínima: 70 mm,

Unidade

1500

R
$
0,88

R
$
1.320,00
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características adicionais: dupla face, formato: retangular.
MARCA: VIP
10

Esponja de lã de aço, embalagem com 08 unidades, pacote com 60 gramas,
componentes: aço-carbono.
MARCA: SHOWBRIL

Unidade

100

R
$
2,18

R
$
218,00

11

Filtro de papel para filtrar café n° 103, caixa com 30 unidades. Sugestões De marca:
melitta, iguaçu, jovita ou equivalente ou de melhor qualidade.
MARCA: 3 CORAÇÕES

Unidade

300

R
$
3,45

R
$
1.035,00

12

Fósforo material corpo: madeira, tipo: curto. Pacote com 10 caixas de 40 fósforos cada
caixa.
MARCA: PARANÁ

Pacote

20

R
$
3,815

R
$
76,30
R
$
68.890,0
0

TOTAL DO LOTE 3
LOTE 4
EMPRESA VENCEDORA:MARCOS A. ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME
CNPJ:09.491.099/0001-46
END.: RUA COELHO DE RESENDO, N° 2237, MARQUÊS, CEP: 64.002-470,TERESINA- PI
REPRESENTANTE: MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO, CPF: ***.022.743-**
FONE: (86) 99919-6721/ (86) 99400-0189
E-mail: uniclass.pi@hotmail.com; marcosarruda.pi@hotmail.com
Item

Material

Medida

Qtd.

V a l o r
unitário

V a l o r
total

1

Garrafa, térmica, modelo rolha, com alça e tampa, corpo revestido em plástico
contra impacto, capacidade 500 ml. Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s).
MARCA: INVICTA

Unidade

150

R$ 28,50

R
$
4.275,00

2

Garrafa térmica, capacidade de 1 litro sistema de rolha/rosca, material de
polietileno, ampola de vidro, tamanhos aproximados: largura: 113 mm; altura: 282
mm; comprimento: 140 mm. Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s).
MARCA: INVICTA

Unidade

150

R$ 33,85

R
$
5.077,50

3

Garrafa térmica inox capacidade 1litro, especificações: garrafa térmica pressão
com alça revestida em aço/inox, ampola de vidro e sistema que evita pingos.
Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s).
MARCA: INVICTA

Unidade

50

R
$
141,45

R
$
7.072,50

4

Pá coletora lixo comprimento cabo: 90 cm, aplicação: limpeza, comprimento: 21
cm, largura: 19 cm, material cabo: madeira, material coletor: zinco galvanizado.
MARCA: VIEL

Unidade

50

R$ 16,50

R
$
825,00

5

Guardanapo de papel, material: celulose, tipo folhas: dupla, comprimento: 23 cm,
cor: branca, Largura: 22 cm, característica adicional: macio. Pacote com 50
folhas.
MARCA: MALU

Pacote

1250

R$ 3,20

R
$
4.000,00

6

Pano prato, material: algodão crú, comprimento: 60 cm, cor: branca, largura: 40
cm, características adicionais: absorvente/lavável e durável.
MARCA: MARTINS

Unidade

150

R$ 3,25

R
$
487,50

7

Toalha de papel material: papel, aplicação: em toaletes, comprimento: 22,50 cm,
cor: branca, largura: 21,50 cm, características adicionais: interfoliada, tipo folha: 2
dobras. Fardo com 1000 folhas
MARCA: SKALA

Pacote

2000

R$ 12,00

R
$
24.000,0
0

8

Sabonete líquido perolado. Galão de 5 litros.
MARCA: NOBRE

Galão

350

R$ 58,50

R
$
20.475,0
0

9

Filtro e pré-filtro para bebedouro, kit refil pré C+3 com refil C+5 compatíveis com o
bebedouro IBBL FR600. Cor branco. Material: Polipropileno, carvão ativo com
íons de prata.
MARCA: IBBL

Unidade

100

R$ 82,08

R
$
8.208,00

TOTALDO LOTE 4

R
$
74.420,5
0

Dr.Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Documento assinado eletronicamente porHUGO DE SOUSA CARDOSO,Subprocurador(a) de Justiça Institucional, em 12/05/2022, às
14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
a u t e n t i c i d a d e
d o
d o c u m e n t o
p o d e
s e r
c o n f e r i d a
n o
s i t e
https://sei.mppi.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
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verificador0236340e o código CRC04B8197B.

6.3. EXTRATO DO CONTRATO Nº 09/2022/FMMP/PI23482
EXTRATO DO CONTRATO N° 09/2022/FMMP/PI
a) Espécie: Contrato n°. 09/2022, firmado em 12 de maio de 2022, entre o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí,
CNPJ n° 10.551.559/0001-63, e a empresa ALTACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º
22.829.583/0001-09;
b) Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de conservação e manutenção de duas (02) salas de Acordos de Não
Persecução Penal - ANPP, na sede leste, pavimento térreo do edifício-sede situado à Avenida Lindolfo Monteiro, 911, bairro Fátima, nesta Capital
- ARP nº 18/2021, P. E. nº 05/2021, Lote I, pelo Fundo de Modernização do MP/PI, discriminadas no Termo de Referência, conforme
Especificações/Descrição Técnica e demais condições deste edital e seus Anexos;
c) FundamentoLegal: Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e do Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa:nº. 19.21.0431.0008078/2022-73 -SEI;
e) ProcessoLicitatório: Pregão Eletrônico n.º 05/2021, Ata de Registro de Preços nº 18/2021, Lote I;
f) Vigência: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia a contar da data de sua
correspondente publicação no DiárioOficial Eletrônico do MPPI, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, por convenção
entre as partes, conforme dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93;
g)Valor: O valor total do Contrato é de R$ 17.893,01 (Dezessete mil, oitocentos e noventa e três reais e um centavo), devendo esta importância
ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente- Lei Orçamentária Anual de 2022;
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25102;Projeto/Atividade: 4102;Fonte de Recursos: 118; Natureza da Despesa: 3.3.90.39Nota de Empenho: 2022NE00013;
i) Signatários: pela contratada: Sra. Francisca Silvana Medeiros Santos Macedo, portadora do CPF: ***.701.883-**, e contratante, Dr. Hugo de
Sousa Cardoso, Subprocurador de Justiça Institucional.
ANEXO I
EMPRESA VENCEDORA: ALTACON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.829.583/0001-09
ENDEREÇO: RUA MARIA DO SOCORRO MAIA 16 QDA 18 CS 16 CNJ
RENASCENCA I, BAIRRO RENASCENÇA, TERESINA-PI
REPRESENTANTE: FRANCISCA SILVA MEDEIROS SANTOS MACEDO
FONE: (86) 99442-0584 / (86) 99471- 2671
E-MAIL: altaconeng@gmail.com
LOTE I - LOCALIDADE: TERESINA
1 1 ª
AQUISIÇ
ÃO

ITE
M

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

UND.

QTD
E .
REG
.

VAL
O R
UNIT
ÁRIO

VALOR
UNITÁRI
O C/ BDI

P.G.A.
19.21.04
31.00080
78/202273
Manut.
Salas de
Acordos
de Não
Persecu
ç ã o
Penal ANPP,
na sede
leste

VALOR
TOTAL
C/ BDI

504,61

604,93

1

DEMOLIÇÕES
RETIRADAS

1.3

72144

RECOLOCACAO DE
FOLHAS DE PORTA DE
PASSAGEM OU JANELA,
CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO
DO MATERIAL

UN

50

57,70

R$ 69,15

3

173,10

207,45

97914

TRANSPORTE COM
C A M I N H Ã O
BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

700

1,14

R$ 1,37

54,5

62,13

74,67

72898

CARGA E DESCARGA
MECANIZADAS DE
E N T U L H O
E M
C A M I N H A O
BASCULANTE 6 M3

m³

700

2,25

R$ 2,70

4,39

9,88

11,85

1.6

1.7

E

VALOR TOTAL S/ BDI
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1.8

84084

A P I C O A M E N T O
M A N U A L
D E
SUPERFICIE
DE
CONCRETO

1.9

85421

REMOCAO DE VIDRO
COMUM

m²

300

8,66

R$ 10,38

1

8,66

10,38

97622

DEMOLIÇÃO
DE
ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA
MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m³

200

30,75

R$ 36,85

0,65

19,99

23,95

97644

REMOÇÃO DE PORTAS,
DE FORMA MANUAL,
S
E
M
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m²

300

5,04

R$ 6,04

3,36

16,93

20,29

97645

R E M O Ç Ã O
D E
JANELAS, DE FORMA
MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m²

300

16,94

R$ 20,30

1

16,94

20,30

3.300,08

3.955,4
6

1.10

1.21

1.22

m²

700

4,69

R$ 5,62

42

196,98

236,04

4

ESTRUTURA
VEDAÇÃO

4.3

89168

( C O M P O S I Ç Ã O
REPRESENTATIVA) DO
S E R V I Ç O
D E
ALVENARIA
DE
VEDAÇÃO DE BLOCOS
V A Z A D O S
D E
CERÂMICA
DE
9 X 1 9 X 1 9 C M
(ESPESSURA 9CM),
PARA EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO.
AF_11/2014HABITACION
AL UNIFAMILIAR (CASA)
E EDIFICAÇÃO

m²

100
0

52,42

R$ 62,83

4,36

228,55

273,94

93182

VERGA PRÉ-MOLDADA
PARA JANELAS COM
ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

M

50

21,04

R$ 25,22

1,4

29,46

35,31

93185

VERGA PRÉ-MOLDADA
PARA PORTAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

M

50

25,92

R$ 31,07

2

51,84

62,14

93194

CONTRAVERGA PRÉMOLDADA PARA VÃOS
DE ATÉ 1,5 M DE
COMPRIMENTO.
AF_03/2016

M

50

20,69

R$ 24,80

1,4

28,97

34,72

96359

PAREDE COM PLACAS
D E
G E S S O
A C A R T O N A D O
(DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METÁLICA
COM GUIAS SIMPLES,
C O M
V Ã O S
AF_06/2017_P

m²

200

47,80

R$ 57,29

47,35

2.263,33

2.712,6
8

96372

INSTALAÇÃO DE
ISOLAMENTO COM LÃ
DE
ROCHA
EM
PAREDES DRYWALL.
AF_06/2017

m²

100

14,74

R$ 17,67

47,35

697,94

836,67

459,20

550,36

459,20

550,36

4.8

4.11

4.12

4.18

4.19

6
6.7

E

ESQUADRIAS
90822

PORTA DE MADEIRA

UN

25

229,6

R

$

2
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PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS
FORNECIMENTO E
I N S T A L A Ç Ã O .
AF_12/2019

0

275,18

7

P I S O S
REVESTIMENTOS

7.6

87263

REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE
DIMENSÕES 60X60 CM
A P L I C A D A
E M
AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10 M².
AF_06/2014

m²

500

81,69

R$ 97,91

87530

MASSA ÚNICA, PARA
RECEBIMENTO DE
P I N T U R A ,
E M
ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA
DE
20MM,
COM
EXECUÇÃO
DE
TALISCAS. AF_06/2014

m²

200
0

22,86

87873

CHAPISCO APLICADO
EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS,
COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA TRAÇO
1:4 E EMULSÃO
POLIMÉRICA (ADESIVO)
COM
PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

m²

200
0

3,27

7.9

7.13

8

E

3.658,83

4.385,3
3

42

3.430,98

4.112,2
2

R$ 27,40

8,72

199,34

238,93

R$ 3,92

8,72

28,51

34,18

922,70

1.105,9
4

PINTURA

88485

APLICAÇÃO DE FUNDO
SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES,
UMA
DEMÃO. AF_06/2014

m²

600
0

1,32

R$ 1,58

117,42

154,99

185,52

8.10

88495

A P L I C A Ç Ã O
E
LIXAMENTO DE MASSA
LÁTEX EM PAREDES,
U M A
D E M Ã O .
AF_06/2014

m²

500
0

5,88

R$ 7,05

117,42

690,43

827,81

8.13

73739/00
1

PINTURA ESMALTE
ACETINADO
EM
MADEIRA, DUAS
DEMAOS

m²

500

11,50

R$ 13,78

6,72

77,28

92,60

4.132,67

4.953,0
2

8.4

10

I N S T A L A Ç Õ E S
E L É T R I C A S ,
TELEFÔNICAS E DE
LÓGICA

10.2

83366

CAIXA DE PASSAGEM
PARA TELEFONE
1 5 X 1 5 X 1 0 C M
( S O B R E P O R ) ,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

20

42,69

R$ 51,16

10

426,90

511,60

10.8

84402

Q U A D R O
D E
DISTRIBUICAO DE
ENERGIA
P/
6

UN

20

50,63

R$ 60,68

1

50,63

60,68
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D I S J U N T O R E S
TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES SEM
BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM PVC FORNECIMENTO E
INSTALACAO

10.1
0

10.1
3

10.3
7

10.4
1

10.4
2

10.4
9

10.5
0

91872

ELETRODUTO RÍGIDO
ROSCÁVEL, PVC, DN 32
MM
(1"),
PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO
EM
P A R E D E
FORNECIMENTO E
I N S T A L A Ç Ã O .
AF_12/2015

M

100
0

8,18

R$ 9,80

27

220,86

264,60

91926

CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5
MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS
-FORNECIMENTO E
I N S T A L A Ç Ã O .
AF_12/2015

M

600
0

2,00

R$ 2,40

60

120,00

144,00

93137

PONTO DE ILUMINAÇÃO
R E S I D E N C I A L
I N C L U I N D O
I N T E R R U P T O R
SIMPLES (2 MÓDULOS),
CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO
( E X C L U I N D O
L U M I N Á R I A
E
LÂMPADA). AF_01/2016

UN

150

96,72

R
$
115,92

8

773,76

927,36

93142

PONTO DE TOMADA
R E S I D E N C I A L
INCLUINDO TOMADA (2
MÓDULOS) 10A/250V,
CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

UN

150

109,6
6

R
$
131,43

8

877,28

1.051,4
4

93143

PONTO DE TOMADA
R E S I D E N C I A L
INCLUINDO TOMADA
20A/250V, CAIXA
E L É T R I C A ,
ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

UN

150

99,29

R
$
119,00

2

198,58

238,00

98288

CABO TELEFÔNICO
CCI-50 2 PARES, SEM
B L I N D A G E M ,
INSTALADO
EM
DISTRIBUIÇÃO DE
E D I F I C A Ç Ã O
INSTITUCIONAL FORNECIMENTO E
I N S T A L A Ç Ã O .
AF_11/2019

M

100
0

1,16

R$ 1,39

8

9,28

11,12

98295

CABO ELETRÔNICO
CATEGORIA
5E,
INSTALADO
EM
E D I F I C A Ç Ã O
INSTITUCIONAL FORNECIMENTO E
I N S T A L A Ç Ã O .
AF_11/2019

M

200
0

0,83

R$ 0,99

8

6,64

7,92
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10.5
3

10.5
6

10.5
8

98308

TOMADA
PARA
TELEFONE RJ11 FORNECIMENTO E
I N S T A L A Ç Ã O .
AF_11/2019

UN

200

18,33

R$ 21,97

2

36,66

43,94

73953/00
8

LUMINÁRIAS TIPO
CALHA, DE SOBREPOR,
COM REATORES DE
PARTIDA RÁPIDA E
L Â M P A D A S
FLUORESCENTES
2X2X36W, COMPLETAS,
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN

200

135,4
7

R
$
162,36

8

1.083,76

1.298,8
8

74130/00
3

D I S J U N T O R
TERMOMAGNETICO
BIPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10
A
5 0 A
2 4 0 V ,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

50

54,72

R$ 65,58

6

328,32

393,48

1.950,54

2.337,9
7

11

DIVERSOS

11.3
0

12024

Forro acústico em placas
de fibra mineral
1250x625x15mm,
absorção sonora NRC =
0,55, reflexão luz = 0,86,
marca Armstrong, ref.
Georgian, ou similar,
resist. fogo: classe A,
instalado sobre perfís
metálicos

m²

100

44,83

R$ 53,73

42

1.882,86

2.256,6
6

11.3
3

2450

Limpeza geral

m²

300
0

1,54

R$ 1,85

43,95

67,68

81,31

VALOR TOTAL S/ BDI

R$ 14.928,64

VALOR TOTAL C/ BDI: R$ 17.893,01 (dezessete mil, oitocentos e noventa e três mil, e um
centavo)

R$ 17.893,01

Teresina-PI, 13 de maio de 2022.

6.4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2022 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL23483
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0428.0005993/2022-56
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO: por lote
OBJETO: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de material de limpeza, higiene e copa para o MP-PI,
conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I).
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 11/04/2022
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 10/05/2022
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 12/05/2022
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 13/05/2022
DATA DA PROPOSTA: 11/04/2022
PREGOEIRA: Érica Patrícia Martins Abreu
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afranio Oliveira da Silva
APÊNDICE I
LOTE 2
EMPRESA VENCEDORA:MARCOS A. ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME
CNPJ:09.491.099/0001-46
END.: RUA COELHO DE RESENDO, N° 2237, MARQUÊS, CEP: 64.002-470,TERESINA- PI
REPRESENTANTE: MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO, CPF: ***.022.743-**
FONE: (86) 99919-6721/ (86) 99400-0189
E-mail: uniclass.pi@hotmail.com; marcosarruda.pi@hotmail.com
Item

Material

Medida

Qtd.

Valor
unitário
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1

Limpa vidro aspecto físico: líquido, características adicionais: pulverizador com gatilho, validade
mínima 3 anos, composição: lauril éter, sulfato de sódio, Galão de 5 litros.
MARCA: URCA

Galão

240

R
$
11,50

2

Limpador porcelanato e cerâmica limpa pisos frasco de 750 ml.
MARCA: DESTAC

Unidad
e

60

R
$
15,54

3

Lixeira branca com tampa, capacidade para 60 litros.
MARCA: PLASVALE

Unidad
e

30

R
$
60,40

4

Cera para moveis, tipo lustra móveis. Frasco com 200ml.
MARCA: DESTAC

Unidad
e

400

R
$
12,00

5

Luva de proteção material: nitrílica, aplicação: limpeza, tamanho: único, acabamento palma:
antiderrapante, características adicionais: com forro, tipo uso: reutilizável.
MARCA: ZEUS

Unidad
e

150

R$ 9,53

6

Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande,
características adicionais: lubrificada com pó bio absorvível, esterilidade: estéril, apresentação:
atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade. Caixa com
100 unidades.
MARCA: MEDIX

Caixa

100

R
$
44,43

7

Máscara cirúrgica tipo: não tecido,3 camadas, pregas horizontais, atóxica, características
adicionais: hipoalergênica, tipo uso: descartável, tipo fixação: com elástico. Caixa com 100
unidades.
MARCA: MEDIX

Caixa

200

R
$
42,75

8

Máscara multiuso material: manta sintética com tratamento eletrostático, finalidade: proteção contra
poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, cor: branca,
tamanho: único, características adicionais: n95/pff2, mínimo filtração 95% partículas até 0,3, tipo
uso: descartável.
MARCA: MEDIX

Unidad
e

250

R$ 3,97

9

Refil para limpeza, identificação: refil MOP líquido com ponta loop; matéria-prima: 85 por cento
algodão e 15 por cento poliéster; medidas: 35 cm (comp) x 17 cm (larg).
MARCA: BRALIMPIA

Unidad
e

20

R
$
32,00

10

Refil MOP pó profissional 60 cm x 12 cm. Cor azul.
MARCA: BRALIMPIA

Unidad
e

20

R
$
52,00

11

Refil para MOP giratório refil de microfibra, de alta absorção, não solta fiapos, reduz o uso de
produtos químicos. Cor branca; dimensão: 40 x 3 x 40 centímetros. Compatível com: MOP giratório.
MARCA: BRALIMPIA

Unidad
e

20

R
$
27,93

12

Papel higiênico 30 metros, folha dupla, fardo com 64 rolos dividido em pacotes com 4 rolos cada
pacote.
MARCA: ELITE

Pacote

250

R
$
131,20

13

Rodo, base: cepa em madeira medindo 80 cm de comprimento, cabo: medindo aproximadamente
120 cm, com revestimento em polipropileno, com rosca para fixação na base e com gancho em
polipropileno, lâmina: em borracha eva dupla, com espessura 8,0 mm (tolerância +/-0,05mm), uso:
limpeza de chão, característica adicional: reforço metálico na fixação da base ao cabo.
MARCA: SANTA MARIA

Unidad
e

300

R
$
18,20

14

Sabão barra, composição básica sais + ácido graxo, tipo coco natural, características adicionais
sem perfume. Barra com 200 gramas.
MARCA: FC

Unidad
e

50

R$ 2,79

15

Lixeira cilíndrica em inox, com pedal e tampa, depósito interno em plástico, capacidade para no
mínimo 12 litros, dimensões aproximadas: 250 mm x 360 mm (diâmetro e altura), espessura da
parede com no mínimo de 2 mm. Garantia/validade do produto 12 (doze) meses.
MARCA: BRINOX

Unidad
e

100

R
$
122,13

LOTE 4
EMPRESA VENCEDORA:MARCOS A. ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME
CNPJ:09.491.099/0001-46
END.: RUA COELHO DE RESENDO, N° 2237, MARQUÊS, CEP: 64.002-470,TERESINA- PI
REPRESENTANTE: MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO, CPF: ***.022.743-**
FONE: (86) 99919-6721/ (86) 99400-0189
E-mail: uniclass.pi@hotmail.com; marcosarruda.pi@hotmail.com
Item

Material

Medida

Qtd.

V a l o r
unitário

1

Garrafa, térmica, modelo rolha, com alça e tampa, corpo revestido em plástico
contra impacto, capacidade 500 ml. Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s).
MARCA: INVICTA

Unidade

150

R$ 28,50

2

Garrafa térmica, capacidade de 1 litro sistema de rolha/rosca, material de
polietileno, ampola de vidro, tamanhos aproximados: largura: 113 mm; altura: 282
mm; comprimento: 140 mm. Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s).

Unidade

150

R$ 33,85

Página 35

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1095 Disponibilização: Sexta-feira, 13 de Maio de 2022 Publicação: Segunda-feira, 16 de Maio de 2022

MARCA: INVICTA

3

Garrafa térmica inox capacidade 1litro, especificações: garrafa térmica pressão
com alça revestida em aço/inox, ampola de vidro e sistema que evita pingos.
Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s).
MARCA: INVICTA

Unidade

50

R$ 141,45

4

Pá coletora lixo comprimento cabo: 90 cm, aplicação: limpeza, comprimento: 21
cm, largura: 19 cm, material cabo: madeira, material coletor: zinco galvanizado.
MARCA: VIEL

Unidade

50

R$ 16,50

5

Guardanapo de papel, material: celulose, tipo folhas: dupla, comprimento: 23 cm,
cor: branca, Largura: 22 cm, característica adicional: macio. Pacote com 50 folhas.
MARCA: MALU

Pacote

1250

R$ 3,20

6

Pano prato, material: algodão crú, comprimento: 60 cm, cor: branca, largura: 40
cm, características adicionais: absorvente/lavável e durável.
MARCA: MARTINS

Unidade

150

R$ 3,25

7

Toalha de papel material: papel, aplicação: em toaletes, comprimento: 22,50 cm,
cor: branca, largura: 21,50 cm, características adicionais: interfoliada, tipo folha: 2
dobras. Fardo com 1000 folhas
MARCA: SKALA

Pacote

2000

R$ 12,00

8

Sabonete líquido perolado. Galão de 5 litros.
MARCA: NOBRE

Galão

350

R$ 58,50

9

Filtro e pré-filtro para bebedouro, kit refil pré C+3 com refil C+5 compatíveis com o
bebedouro IBBL FR600. Cor branco. Material: Polipropileno, carvão ativo com íons
de prata.
MARCA: IBBL

Unidade

100

R$ 82,08

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 13 DE MAIO DE 2022.
Dr. Hugo de Sousa Cardoso - Subprocurador de Justiça Institucional

6.5. DESPACHO 023616523485
CONSIDERANDO o Contrato n° 04/2022, firmado entre o Estado do Piauí, por intermédio doFundo de Modernização do Ministério Público do
Estado do Piauíe a empresa Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda, cujo objeto é aaquisição de material permanente
(Refrigeradores, Aparelhos de Ar condicionado, Fragmentadores de papel, Televisores e Suportes para TV) para atender as necessidades do
Ministério Público do Estado do Piauí (0191461);
CONSIDERANDO que a contratada,em 13 de abril de 2022, enviou solicitação de prorrogação do prazo de entrega para até 19 de abril de 2022,
tendo como justificativa a demora na entrega dos produtos, visto o atraso do transporte de Manaus para sede do órgão. Assim, solicitando a
prorrogação do prazo de entrega, tendo em vista o impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência(0222370);
CONSIDERANDOque o prazo máximo para a entrega é 20/04/2022, considerando os 35 (trinta e cinco) dias úteis para a entrega a partir da
assinatura do Contrato, conforme Cláusula G.2 do Termo de Referência, que se encontra anexado aoEdital do do Pregão Eletrônico n° 30/2021
(0236160);
CONSIDERANDOque a contratada, em 20 de abril de 2022, enviou nova solicitaçãode prorrogação do prazo de entrega em 15 (quinze) dias úteis
a contar de 20 de abril de 2022, Tendo como justificativa informando que a nota fiscal do objeto contratual encontra-se retida na fiscalização
(0224788);
CONSIDERANDOque a empresa não enviou comprovantes acerca da retenção da nota fiscal pelo fisco, mesmo após duas solicitações
efetuadas pelo fiscal do contrato (0227393), assim não conseguindo demonstrar efetivamente alguns dos motivos listados no §1º, art. 57 da Lei
n° 8.666/93;
CONSIDERANDOa manifestação da Assessoria para Pareceres em Processos Licitatórios pelo indeferimento do pedido de prorrogação do prazo
de entrega, no entanto recomendado a juntada aos autos do Edital do Pregão Eletrônico n° 30/2021 afeto à presente contratação;
CONSIDERANDO a juntada aos autos do Edital do Pregão Eletrônico n° 30/2021 (0236160);
INDEFIRO o pedido de prorrogação do prazo de entrega do Contrato n° 04/2022/FMMPPI.
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

7. GESTÃO DE PESSOAS
[]

7.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 23502
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 571/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0014.0011489/2022-76:
RESOLVE:
CONCEDER, em25 a 29 de abrilde 2022,05 (cinco)dias de licença para tratamento de saúde da servidoraVERÔNICA DA SILVA CARDOSO,
Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula 15868, lotada junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 25 de abrilde 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 572/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
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DESLIGARo (a) estagiário (a)ISIS VITORIA MARQUES PEREIRA FERREIRA, matrícula nº 2296, de suas funções perante aJUNTA
RECURSAL PROCON, por colação de grau, conforme art. 15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 23 de março de 2022.
Teresina (PI), 13 de maio de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 573/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)CAIO ALVES MARQUES,matrícula nº 2358,de suas funções perante aoNUCLEO DAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DE ALTOS,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 22 de abrilde 2022.
Teresina (PI), 13 de maio de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 574/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)NAIRA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA,matrícula nº 2526,de suas funções perante aSECRETARIA DO
CONSELHO SUPERIOR DO MP,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 16 de maiode 2022.
Teresina (PI), 13 de maio de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 575/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)MARIANA RODRIGUES DE SÁ,matrícula nº 2382,de suas funções perante aoNUCLEO DAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇADE SÃO JOÃO DO PIAUI-PI,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 11de maiode 2022.
Teresina (PI), 13 de maiode 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 576/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)MATEUS DE FRANCA NUNES, matrícula nº 2408, de suas funções perante a1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇADE
CASTELO DO PIAUI, por colação de grau, conforme art. 15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 13 de maiode 2022.
Teresina (PI), 13 de maio de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
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