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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ23705
PORTARIA PGJ/PI Nº 1543/2022
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 RENATA MÁRCIA RODRIGUES E SILVA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de União,06(seis) dias de
compensação para serem usufruídos em 27, 30 e 31 de maio de 2022, 01, 02e 03 de junho de 2022, referentes aos plantõesministeriais
realizados em 03 de outubro de 2021, 10de outubro de 2021,05 de dezembro de 2021,conforme Portaria PGJ/PI nº 210/2022e o plantão do dia
19 de março 2022, conforme certidão expedida pela Corregedoria Geral do MPPI e, de acordo com o Ato Conjunto PGJ/CGMP nº 03/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1549/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o requerimento
formulado pelo Coordenador do GSI/MPPI, Dr. Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva;
CONSIDERANDO o despacho contido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0364.0011092/2022-16,
RESOLVE
DESIGNAR o Assessor Administrativo, Cel. Leonardo de Melo Castelo Branco, para atuar como instrutor do MPPI para fins de expedição de
comprovante de capacitação técnica para manuseio de arma de fogo de uso permitido aos Membros do Ministério Público do Estado do Piauí.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1550/2022
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 19.21.0378.0012793/2022-51,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça Denise Costa Aguiar, Assessora de Planejamento e Gestão, para integrar o Comitê de Políticas de Gestão
Orçamentária (CPGO), do Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público-FNG/MP, em substituição ao servidor Clériston de Castro Ramos,
anteriormente designando pela Portaria PGJ/PI nº 1850/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1551/2022
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 19.21.0378.0012793/2022-51,
RESOLVE
DESIGNAR os Promotores de Justiça Cláudia Pessoa Marques da Rocha Seabra,Rodrigo Roppi de Oliveira e Denise Costa Aguiar, e os
servidores Ítalo Garcia Araújo Nogueira,Marcos Maciel Martins Brito,Raimundo Soares do Nascimento Neto,Francisco Carlos da Silva
Júnior,Ítalo Silva Vaz,Nayrah Helyse Pereira Machado,Naiane Durvalina da Luz,Afrânio Oliveira da Silva, Pedro Henrique Gomes do
Nascimento, Edigar Nogueira Brandão Neto e Shaianna da Costa Araújo, integrantes dos Comitês do Fórum Nacional de Gestão do
Ministério Público-FNG/MP, para participarem da 1ª Reunião Ordinária em 2022 do Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público (FNG-MP),
nos dias 06 (de 9:30h às 11:30h), 07 (de 9:30h às 17h) e 08 (de 9:30h às 11:30h) de junho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1552/2022
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 19.21.0378.0014378/2022-33,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO, Coordenador de Recursos Humanos, para participar do ENCONTRO
DE GESTÃO DE PESSOAS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICO, como parte das comemorações aos 130 anos de existência do Ministério Público do
Rio Grande Norte, nos dias 9 e 10 de junho de 2022, em Natal-RN.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1553/2022
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 19.21.0018.0014313/2022-10,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça João Malato Neto, Subprocurador de Justiça Jurídico, para participar da segunda reunião do eixo processual
do Grupo Nacional de Acompanhamento Legislativo e Processual (GNPL), no dia 14 de junho de 2022, a partir das 10h, no Escritório de
Representação da Região Sul, localizado no Setor de Administração Federal Sul (SAFS), em Brasília/DF.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1554/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/25021;
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CONSIDERANDO a solicitação do Promotor de Justiça Mário Alexandre Costa Normando, contida no Procedimento de Gestão Administrativa PGEA/SEI nº 19.21.0040.0014457/2022-60,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MARCONDES PEREIRA DE OLIVEIRA, titular da 1ª Promotoria de Justiça Campo Maior, para atuar nas
audiências de atribuição da 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, pautadas para o dia 25 de maio de 2022, em substituição ao Promotor de
Justiça Mário Alexandre Costa Normando.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1555/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/25021;
CONSIDERANDO a solicitação do Promotor de Justiça Mário Alexandre Costa Normando, contida no Procedimento de Gestão Administrativa PGEA/SEI nº 19.21.0040.0014457/2022-60,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, titular da 3ª Promotoria de Justiça Campo Maior, para atuar nas audiências
de atribuição da Promotoria de Justiça de Água Branca, pautadas para o dia 25 de maio de 2022, em substituição ao Promotor de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1556/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0158.0013835/2022-49,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, Coordenador do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com
atuação no Júri - GAEJ, para atuar na Sessão do Tribunal do Júri referente ao Processo Penal nº 0001663-34.2014.8.18.0028, dia 07 de junho de
2022, na Comarca de Floriano-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1557/2022
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 nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ/PI nº 1062/2021, considerando a solicitação contida no
Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0040.0014485/2022-80,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça JOSELISSE NUNES DE CARVALHO COSTA, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Infância e Juventude - CAODIJ, para realiza a audiência extrajudicial referente ao Procedimento n° 000103-035/2019, dia 25 de maio de 2022, às
10h.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1558/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0158.0013836/2022-22,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, Coordenador do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com
atuação no Júri - GAEJ, para atuar na Sessão do Tribunal do Júri referente ao Processo Penal nº 0001633-62.2015.8.18.0028, dia 08 de junho de
2022, na Comarca de Floriano-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1559/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0040.0014488/2022-96,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, titular da 24ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar na
audiência de atribuição da 40ª Promotoria de Justiça de Teresina, referente ao Processo nº 0801122-56.2019.8.18.0140, pautada para o dia 02
de junho de 2022, às 9h, na 1ª Vara de Família e Sucessões de Teresina, em substituição à Promotora de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1560/2022
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 19.21.0323.0014486/2022-76,
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JUNHO/2022
(Audiência de Custódia)
ESPERANTINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR
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26

1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI

GABRIELLA ROCHA GOMES

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1561/2022
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 19.21.0084.0013838/2022-11,
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE MAIO/2022
(Audiência de Custódia)
FLORIANO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

21

Promotoria de Justiça de Itaueira-PI

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO JUNIOR

22

Promotoria de Justiça de Itaueira-PI

BARBARA CONCEICAO MELO DA SILVA NUNES

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1562/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça LÚCIA ROCHA CAVALCANTI MACEDO, titular da 7ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo
de suas funções, responder pela 55ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 01 a 30 de junho de 2022, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1563/2022
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 19.21.0159.0014480/2022-79,
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JUNHO/2022
(Audiência de Custódia)
TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

25

23ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

TATIANA FARIAS SILVA

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1564/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça DÉBORA MARIA FREITAS SAID, titular da 17ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 16ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 01 a 30 de junho de 2022, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1565/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça RENATA MÁRCIA RODRIGUES SILVA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de União, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 2ª Promotoria de Justiça de União, e pela Direção de Sede das Promotorias de Justiça de União, de 21 a 30 de
junho de 2022, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1566/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0108.0014003/2022-46,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) MATHEUS LUCENA PRADO DOS SANTOS, matrícula nº 15865, do cargo comissionado de Assessor de
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Promotoria de Justiça (CC-01), junto à 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, com efeitos retroativos ao dia 24 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1567/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0419.0014499/2022-31,
RESOLVE
NOMEAR ANDERSON DE SOUSA FERREIRA, CPF: ***.430.013-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça
(CC-01) junto à 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a apresentar os documentos exigidos para fins de posse no referido cargo público junto à Coordenadoria de
Recursos Humanos ou utilizar os meios eletrônicos para a entrega (recursoshumanos@mppi.mp.br), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e
alterações.
O exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1568/2022
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 611/2016,
RESOLVE
DESIGNAR o Procurador de Justiça FERNANDO MELO FERRO GOMES, titular da 16ª Procuradoria de Justiça, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela 12ª Procuradoria de Justiça, de 01 a 30 de junho de 2022, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1569/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0160.0013939/2022-24,
RESOLVE
NOMEAR FRANCISCA MARCIA DE ARAUJO ALVES, CPF: ***.257.333-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de
Justiça (CC-01) junto à Promotoria de Justiça de Cristino Castro.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a apresentar os documentos exigidos para fins de posse no referido cargo público junto à Coordenadoria de
Recursos Humanos ou utilizar os meios eletrônicos para a entrega (recursoshumanos@mppi.mp.br), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e
alterações.
O exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1570/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0155.0014050/2022-12,
RESOLVE
NOMEAR TULIO DAMASCENO CAVALCANTI FELIX, CPF: ***.046.263-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de
Justiça (CC-01) junto à 34ª Promotoria de Justiça de Teresina.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a apresentar os documentos exigidos para fins de posse no referido cargo público junto à Coordenadoria de
Recursos Humanos ou utilizar os meios eletrônicos para a entrega (recursoshumanos@mppi.mp.br), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e
alterações.
O exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1571/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0429.0014509/2022-96,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ANTENOR FILGUEIRAS LOBO NETO, integrante do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com atuação
no Júri - GAEJ, para atuar na Sessão do Tribunal do Júri referente ao Processo Penal nº 0003377-38.2001.8.18.0140, dia 14 de junho de 2022,
na Comarca de Teresina-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1573/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
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ADIAR, ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias da Promotora de Justiça
FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA, titular da Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes, referentes ao 2º período do exercício de 2022, previstas
para o período de 01 a 30 de junho de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando 30 (trinta) dias para
usufruto remanescentes para data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1574/2022
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 Promotor de Justiça JOSÉ
MARQUES LAGES NETO, titular da 11ª 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 30 (trinta) dias para usufruto
remanescentes para data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1575/2022
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 19.21.0425.0001765/2021-91,
RESOLVE:
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL ao servidor FABRICIO MANOEL DE BRITO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 372, 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), 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1576/2022
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 RAFAEL
MAIA NOGUEIRA, titular da Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil, referentes ao 2º período do exercício de 2022, previstas para o período de
01 a 30 de junho de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando 30 (trinta) dias para usufruto
remanescentes para data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1577/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 21 de maio a 04 de junhode 2022, 15(quinze) dias de licença para tratamento de saúde aoPromotorde Justiça ANTÔNIO
TAVARES DOS SANTOS, titular da 22ª Promotoria de Justiça de Teresina, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei Complementar nº 12, de 18 de
dezembro de 1993 c/c Ato PGJ/PI nº 526/2015.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 21/05/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de janeiro de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1578/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021, e considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0040.0014539/2022-77
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO, titular da Promotoria de Justiça Castelo do Piauí, para atuar na
audiência de custódia de atribuição da Promotoria de Justiça de Paulistana, pautada para o dia 23 de maio de 2022, referente ao processo n°
0800484-40.2022.8.18.0064, em substituição ao Promotor de Justiça Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior, com efeitos retroativos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1579/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021, e considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0040.0014539/2022-77
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ, titular da Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso, para atuar na audiência
de custódia de atribuição da Promotoria de Justiça de Paulistana, pautada para o dia 25 de maio de 2022, referente ao processo n° 080048440.2022.8.18.0064, em substituição ao Promotor de Justiça Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
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Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1580/2022
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 JESSÉ MINEIRO DE ABREU, titular da Promotoria de Justiça de Matias Olímpio, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II, de 01 a 30 de junho de 2022, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1581/2022
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 LEONARDO FONSECA RODRIGUES para atuar nas audiências junto ao juízo auxiliar da 8ª Vara Criminal de
Teresina, pautadas para o dia 26 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

1.2. ATO PGJ23715
ATO PGJ/PI Nº 1203/2022
Designa a 19ª Promotoria de Justiça de Teresina para auxiliar a 9ª Promotoria de Justiça de Teresina, integrante do Núcleo de
Promotorias de Justiça Criminais de Teresina.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Dr. Cleandro Alves de Moura, no uso das atribuições conferidas no art. 12,
inciso XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, acrescido pela Lei Complementar nº 207/2015,
CONSIDERANDO o início da vigência da Resolução CPJ/PI nº 05, de 28 de março de 2022, que alterou a Resolução CPJ/PI nº 03, de 10 de abril
de 2018;
CONSIDERANDO que a nova redação do art. 39 da Resolução CPJ/PI nº 03/2018 estabelece as 19ª, 21ª e 32ª Promotorias de Justiça de
Teresina como Promotorias de Justiça Auxiliares;
CONSIDERANDO a necessidade de designar as Promotorias de Justiça Auxiliares para atuarem junto às áreas que, atualmente, exigem maior
atenção por parte deste Ministério Público,
RESOLVE
DESIGNAR a 19ª Promotoria de Justiça de Teresina para auxiliar a 9ª Promotoria de Justiça de Teresina, integrante do Núcleo de Promotorias
de Justiça Criminais de Teresina, com as atribuições estabelecidas na Resolução CPJ nº 03/2018, mediante distribuição equitativa dos
procedimentos, processos e participação nas audiências, pelo período de 01 (um) ano, com efeitos a partir do dia 27 de maio de 2022.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
ATO PGJ/PI Nº 1204/2022
Designa a 21ª Promotoria de Justiça de Teresina para auxiliar a 45ª Promotoria de Justiça de Teresina, integrante do Núcleo das
Promotorias de Justiça da Infância e Juventude.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Dr. Cleandro Alves de Moura, no uso das atribuições conferidas no art. 12,
inciso XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, acrescido pela Lei Complementar nº 207/2015,
CONSIDERANDO o início da vigência da Resolução CPJ/PI nº 05, de 28 de março de 2022, que alterou a Resolução CPJ/PI nº 03, de 10 de abril
de 2018;
CONSIDERANDO que a nova redação do art. 39 da Resolução CPJ/PI nº 03/2018 estabelece as 19ª, 21ª e 32ª Promotorias de Justiça de
Teresina como Promotorias de Justiça Auxiliares;
CONSIDERANDO a necessidade de designar as Promotorias de Justiça Auxiliares para atuarem junto às áreas que, atualmente, exigem maior
atenção por parte deste Ministério Público,
RESOLVE
DESIGNAR a 21ª Promotoria de Justiça de Teresina, para auxiliar a 45ª Promotoria de Justiça de Teresina, integrante do Núcleo das Promotorias
de Justiça da Infância e Juventude, com as atribuições estabelecidas na Resolução CPJ nº 03/2018, mediante distribuição equitativa dos
procedimentos, processos e participação nas audiências, pelo período de 01 (um) ano, com efeitos a partir do dia 27 de maio de 2022.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
ATO PGJ/PI Nº 1205/2022
Designa a 32ª Promotoria de Justiça de Teresina para auxiliar a 5ª e 10ª Promotorias de Justiça de Teresina, integrantes do Núcleo das
Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar - NUPEVID.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Dr. Cleandro Alves de Moura, no uso das atribuições conferidas no art. 12,
inciso XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, acrescido pela Lei Complementar nº 207/2015,
CONSIDERANDO o início da vigência da Resolução CPJ/PI nº 05, de 28 de março de 2022, que alterou a Resolução CPJ/PI nº 03, de 10 de abril
de 2018;
CONSIDERANDO que a nova redação do art. 39 da Resolução CPJ/PI nº 03/2018 estabelece as 19ª, 21ª e 32ª Promotorias de Justiça de
Teresina como Promotorias de Justiça Auxiliares;
CONSIDERANDO a necessidade de designar as Promotorias de Justiça Auxiliares para atuarem junto às áreas que, atualmente, exigem maior
atenção por parte deste Ministério Público,
RESOLVE
DESIGNAR a 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, para auxiliar a 5ª e 10ª Promotorias de Justiça de Teresina, integrantes do Núcleo das
Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar - NUPEVID, com as atribuições estabelecidas na
Resolução CPJ nº 03/2018, mediante distribuição equitativa dos procedimentos, processos e participação nas audiências, pelo período de 01
(um) ano, com efeitos a partir do dia 27 de maio de 2022.
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REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
ATO PGJ/PI Nº 1206/2022
Estabelece a retomada de 100% (cem por cento) das atividades presenciais do Ministério Público do Estado do Piauí e dá outras
providências.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que as medidas de controle da pandemia de Covid-19 impuseram desafios à continuidade dos serviços executados pelo
Ministério Público, notadamente a redução da prática de atividades presenciais;
CONSIDERANDO os Decretos Estaduais nº 20.525, de 1º de fevereiro de 2022, e nº 20.907, de 13 de abril de 2022, vigentes, que flexibilizam
medidas restritivas, incluindo a retomada de atividades e segmentos econômicos;
CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Saúde, que declara o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN),
causada pela pandemia da Covid-19 no Brasil,
RESOLVE
Art. 1º Estabelecer que as atividades funcionais do Ministério Público do Estado do Piauí serão executadas mediante expediente presencial de
100% de seu quadro de pessoal, a partir de 01 de junho de 2022.
Art. 2º Fica autorizada a prática de atos de forma remota, em relação às áreas extrajudicial e administrativa, com o uso de ferramentas de
tecnologia da informação, desde que compatíveis com a finalidade a que se destinam.
Art. 3º Fica assegurado o acesso do público externo, partes, advogados e defensores públicos aos prédios do Ministério Público do Estado do
Piauí, dispensado o prévio agendamento de atendimento.
Art. 4° A jornada de trabalho, a prestação de serviço extraordinário, o banco de horas, o regime de compensação de horas e o controle de
frequência, observarão na totalidade o disposto no ATO PGJ/PI nº 985/2020.
Parágrafo único. Fica autorizada a acumulação para o banco de horas a partir do dia 01 de junho de 2022.
Art. 5º Fica facultado o uso de máscara facial nas dependências das unidades que compõe o Ministério Público do Estado do Piauí, conforme
Decreto Estadual nº 20.907, de 13 de abril de 2022 e Parecer do Técnico SESAPI/COE nº 004/2022.
Art. 6º Os casos omissos serão dirimidos pelo Procurador-Geral de Justiça.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 8º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Teresina/PI, 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
ATO PGJ Nº 1.207/2022
Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, especialmente as definidas
no art. 12, V, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993;
CONSIDERANDO o princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a possibilidade de imprimir maior produtividade às atividades do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar os custos operacionais no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a possibilidade de exercício do trabalho de forma remota, dado ao avanço tecnológico, mormente em razão da implantação do
processo judicial eletrônico (PJe) e do Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP);
CONSIDERANDO o atendimento ao interesse público e as vantagens advindas do teletrabalho para a Administração, para o servidor e para a
sociedade;
CONSIDERANDO a experiência bem-sucedida em outros Ministérios Públicos que já adotaram o trabalho remoto;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 157/2021, que regulamenta o teletrabalho no âmbito do Ministério Público e do Conselho Nacional do
Ministério Público;
RESOLVE:
Art. 1º.As atividades dos servidores efetivos e comissionados lotados nas Procuradorias e Promotorias de Justiça do Ministério Público do Estado
do Piauí - MPPI, inclusive daqueles que cumprem horário especial previsto no art. 107 da Lei Complementar nº 13/94, podem ser executadas fora
de suas dependências, sob a denominação de teletrabalho, observadas as diretrizes, os termos e as condições estabelecidos neste Ato.
§1º.É vedada a execução, sob regime de teletrabalho, de atividades que, em razão da natureza do cargo ou das atribuições da unidade de
lotação, sejam necessariamente desempenhadas de forma presencial ou internamente às dependências do órgão.
§2º.Excepcionalmente, por necessidade do serviço, o Procurador Geral de Justiça poderá deferir teletrabalho a servidores não contemplados
nocaputdeste artigo.
Art. 2º.A realização do teletrabalho é facultativa, a critério da chefia imediata, e restrita às atribuições de elaboração e gerenciamento de
documentos, procedimentos e processos eletrônicos ou atividades que permitam mensurar objetivamente, por meio de sistema eletrônico
institucional, o desempenho, não se constituindo direito ou dever do servidor.
§1º.É facultado à chefia imediata proporcionar o revezamento entre os servidores, para fins de regime de teletrabalho.
§2º.A chefia imediata deverá definir prazo para atuação no regime de teletrabalho por servidor, o qual observar-se-á o período mínimo mensal
compreendido necessariamente entre o 1º dia e o último dia do mês correspondente à competência do período e o limite máximo de 01 (um) ano,
podendo ser renovado por igual período, mediante avaliação da oportunidade e conveniência para o serviço público.
§3º.Sempre que houver necessidade, será permitido ao servidor, designado para desempenhar suas atividades em regime de teletrabalho,
prestar serviços nas dependências do órgão.
§4º.A chefia imediata poderá revogar, a qualquer momento, a concessão do teletrabalho de servidor, em razão da conveniência do serviço na
unidade.
Art. 3º.Compete à chefia imediata indicar, entre os servidores interessados, aqueles que atuarão em regime de teletrabalho, observadas as
seguintes diretrizes:
I- É vedada a realização do teletrabalho ao servidor que:
a)tenha sofrido penalidade disciplinar nos dois anos anteriores à indicação, contados da decisão final condenatória;
b)pela natureza do cargo e respectivas atribuições for impossível ou inconveniente o seu desempenho remotamente;
II-Deverão ser priorizados os servidores que desenvolvam atividades que demandem maior esforço individual e menor interação com outros
servidores, tais como elaboração de minutas de decisões, pareceres e relatórios, entre outras.
III- Verificada a adequação de perfil, terão prioridade servidores:
a)com deficiência;
b)que tenham filhos, cônjuge ou dependentes com deficiência;
c)lactantes, gestantes e servidores com filhos até 24 meses;
d)com jornada reduzida por motivo de saúde, própria ou de dependente;
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e)que demonstrem comprometimento e habilidades de autogerenciamento do tempo e de organização.
IV- A quantidade de servidores em teletrabalho, por órgão de execução, está limitada a 50%, a critério e responsabilidade da chefia imediata,
devendo ser garantida a quantidade mínima de 1 (um) servidor, por unidade, em regime de trabalho presencial;
V- Manutenção da capacidade plena de funcionamento dos setores em que haja atendimento ao público externo e interno;
§1º. No cálculo do percentual previsto no inciso IV, excluem-se a chefia imediata, os estagiários, terceirizados, cedidos ou colocados à
disposição.
§2º.A Coordenadoria de Recursos Humanos e a Assessoria de Planejamento Estratégico podem auxiliar na seleção dos servidores, avaliando,
entre os interessados, aqueles cujo perfil se ajuste melhor à realização do teletrabalho.
Art. 4º.Incumbe à chefia imediata estipular as metas de produtividade (diárias, semanais e/ou mensais), por servidor, no âmbito da unidade.
§1º.A meta de desempenho estipulada aos servidores em regime de teletrabalho será, no mínimo, 30% (trinta por cento) superior à dos
servidores que executam mesma atividade nas dependências do órgão.
§2º.A chefia imediata deverá comunicar previamente à Coordenadoria de Recursos Humanos, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis
em relação ao início da vigência do período indicado de teletrabalho, os nomes dos servidores que ficarão desempenhando suas funções em tal
regime de trabalho remoto, para fins de registro nos assentamentos funcionais e acompanhamento do ponto, bem como para a publicação da
portaria concernente, observando-se o disposto no art. 2º, §2º.
§3º.O descumprimento do período de comunicação prévia previsto no parágrafo anterior, prorrogará automaticamente o início da vigência para o
mês subsequente ao do indicado pela chefia imediata, observando-se o disposto no art. 2º, §2º.
§4º.A publicação da portaria concernente à indicação do servidor ao teletrabalho deverá anteceder necessariamente ao início do período de
vigência do teletrabalho indicado pela chefia imediata, observando-se o disposto no art. 2º, §2º e art. 4º, §§2º e 3º.
Art. 5º.O alcance da meta de desempenho estipulada ao servidor em regime de teletrabalho equivale ao cumprimento da respectiva jornada de
trabalho.
§1º.Não caberá pagamento de adicional por prestação de serviço extraordinário para a superação das metas previamente estipuladas.
§2º.Na hipótese de atraso injustificado no cumprimento da meta, o servidor não se beneficiará da equivalência de jornada a que alude o caput
deste artigo, devendo ser repactuada suas metas com o fim de compensação a ser cumprida até o segundo mês subsequente, sem prejuízo do
disposto no art. 12 deste Ato
§3º.O servidor beneficiado por horário especial, previsto no art. 107 da Lei Complementar estadual nº 13/94 ou em outra legislação específica,
poderá optar pelo teletrabalho, caso em que ficará vinculado às metas e às obrigações, observando-se o disposto no art.4º.
Art. 6º.Constituem deveres do servidor em regime de teletrabalho:
I- Cumprir, no mínimo, a produtividade de desempenho estabelecida, com a qualidade exigida pela chefia imediata;
II- Atender às convocações para comparecimento às dependências do órgão, sempre que houver necessidade da unidade ou interesse da
Administração;
III- Manter telefones de contato permanentemente atualizados e ativos nos dias úteis, colocando-se à disposição do serviço durante o horário da
sua jornada normal de trabalho, inclusive para efeito de comparecimento presencial, caso solicitado pela Chefia Imediata;
IV- Consultar, nos dias úteis e no horário de expediente, a sua caixa de correio eletrônico institucional, bem como os sistemas utilizados pelo
Ministério Público;
V- Manter a chefia imediata informada acerca da evolução do trabalho e de eventuais dificuldades que possam atrasar ou prejudicar o seu
andamento;
VI- Reunir-se periodicamente com a chefia imediata para apresentar resultados parciais e finais e, ainda, obter orientações e informações de
modo a proporcionar o acompanhamento dos trabalhos;
VII- Retirar processos e demais documentos das dependências do órgão, quando necessário, somente mediante assinatura de termo de
recebimento e responsabilidade, e devolvê-los íntegros ao término do trabalho ou quando solicitado pela chefia imediata ou gestor da unidade;
VIII- Preservar o sigilo dos dados acessados de forma remota, mediante observância das normas internas de segurança da informação e da
comunicação, bem como manter atualizados os sistemas institucionais instalados nos equipamentos de trabalho;
IX- Participar das atividades de orientação e capacitação promovidas pelo Ministério Público do Estado do Piauí.
§1º.As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo servidor em regime de teletrabalho, sendo vedada a utilização de terceiros, servidores
ou não, para o cumprimento da produtividade estabelecida.
§2º.Fica vedado o contato do servidor com partes ou advogados, vinculados, direta ou indiretamente, aos dados acessados pelo servidor ou
àqueles disponíveis à sua unidade de trabalho.
§3º.Os servidores em regime de teletrabalho deverão, obrigatoriamente, exercer suas atividades de forma presencial, na respectiva unidade, por
5 (cinco) dias úteis seguidos por mês.
Art. 7º.São deveres da chefia imediata:
I- Acompanhar o trabalho e a adaptação do servidor em regime de teletrabalho;
II- Aferir e monitorar o cumprimento das metas estabelecidas;
III- Avaliar a qualidade do trabalho apresentado;
IV- Participar das atividades de orientação e de desenvolvimento gerencial, relacionadas ao teletrabalho, proporcionadas pelo MPPI;
V- Formalizar ao Procurador-Geral de Justiça as ocorrências relativas ao descumprimento dos deveres descritos neste Ato;
VI- Formalizar junto à Coordenadoria de Recursos Humanos, o desligamento do servidor do regime de teletrabalho.
Art. 8º.O servidor sob regime de teletrabalho, desde que haja comunicação prévia ao seu chefe imediato, poderá solicitar, a qualquer tempo, o
retorno à modalidade presencial de trabalho.
Art. 9º.No interesse da Administração, e a qualquer tempo, o chefe imediato pode solicitar o desligamento de servidores do regime de
teletrabalho, justificadamente, nos termos do inciso V do art. 7º.
Art. 10.Compete ao servidor o encargo de providenciar a estrutura física e tecnológica necessária à realização do teletrabalho, mediante uso de
equipamentos adequados, conforme padrão de ergonomia e requisitos mínimos de operacionalidade e segurança dos equipamentos de
informática para acesso aos sistemas e plataformas utilizadas no Ministério Público, conforme critérios mínimos estabelecidos pela
Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI.
Parágrafo único. O servidor, antes do início do teletrabalho, deverá assinar declaração expressa afirmando que a estrutura em que executará o
teletrabalho atende às exigências do caput, podendo, se necessário, solicitar a orientação técnica da Coordenadoria de Tecnologia da Informação
- CTI.
Art. 11.O Ministério Público do Estado do Piauí disponibilizará no seu sítio eletrônico, no Portal da Transparência, os nomes dos servidores que
atuam no regime de teletrabalho, com atualização mínima semestral.
Art. 12.No caso de descumprimento dos deveres estabelecidos neste Ato em razão de culpa do servidor, o servidor deverá prestar
esclarecimentos a sua chefia imediata, que avaliará a pertinência da manutenção ou revogação da concessão do teletrabalho, sem prejuízo, no
caso de suposta prática de infração disciplinar, de encaminhamento ao Procurador-Geral de Justiça de representação para o fim de instauração
de sindicância ou processo administrativo disciplinar.
Art. 13.Os casos omissos e dúvidas serão dirimidos pelo Procurador-Geral de Justiça.
Art. 14.Este Ato entra em vigor no dia 01 de junho de 2022.
Teresina (PI), 25 de maio de 2022.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

1.3. ATO CONJUNTO PGJ/CGMP23716
ATO CONJUNTO PGJ/CGMP-PI Nº 05/2022
Acrescenta os anexos XII e XIII ao ATO CONJUNTO PGJ/CGMP-PI Nº 01/2017 que dispõe sobre as providências administrativas a serem
adotadas nas Promotorias de Justiça do Estado do Piauí quando da alteração da titularidade ou da substituição em virtude de férias, licenças ou
afastamentos superiores a 30 (trinta) dias, bem como da obrigatoriedade de realização de correição interna anual, e dá outras providências.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Dr. Cleandro Alves de Moura, e a CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ EM EXERCÍCIO, Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 12,
inciso V, e no art. 25, caput, da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993,
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), bem como o funcionamento contínuo
e eficiente das atividades ministeriais nas diversas Promotorias de Justiça do Estado do Piauí,
CONSIDERANDO o disposto no Art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 01/2017,
R E S O L V E M:
Art. 1º Acrescentar os anexos XII (Relação de Processos Suspensos pelo Art. 366, CPP.) e XIII (Relação de Processos com Mandados de Prisão
Pendentes de Cumprimento) ao Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 01/2017.
Art. 2º O presente Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Teresina(PI), 25 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO
Procurador-Geral de Justiça Corregedora-Geral do Ministério Público em exercício
ANEXO XII - RELAÇÃO DE PROCESSOS SUSPENSOS PELO ART. 366, CPP
ANEXO XII - RELAÇÃO DE PROCESSOS SUSPENSOS PELO ART. 366, CPP
_________ Promotoria de Justiça de _______________
Nome do réu não localizado

Número do processo

Data da última busca ativa nos últimos 12 meses

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Data: _____/_____/_____ Promotor de Justiça
ANEXO XIII - RELAÇÃO DE PROCESSOS COM MANDADOS DE PRISÃO PENDENTES DE CUMPRIMENTO
ANEXO XIII - RELAÇÃO DE PROCESSOS COM MANDADOS DE PRISÃO PENDENTES DE CUMPRIMENTO
_________ Promotoria de Justiça de ___________________
Nome do réu/condenado não
localizado

Número do processo

Data da última busca ativa nos últimos 12
meses

1
2
3
Página 10

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1103 Disponibilização: Quarta-feira, 25 de Maio de 2022 Publicação: Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Data: ___/___/___ Promotor(a) de Justiça

2. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
[]

2.1. PORTARIA - SPROCINST23708
PORTARIA Nº 20/2022 - 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.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizados no Processo SEI sob o nº19.21.0073.0012782/2022-73.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020, o respectivopagamentode2 (duas) diárias e 1/2 (meia)
diária,totalizando adiáriaemvalor líquido deR$ 868,85 (Oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos),em favor
doPromotorde JustiçaANTENOR FILGUEIRAS LOBO NETO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba - PI, e integrante do Grupo de
Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal do Júri - GAEJ,pordeslocamento de Parnaíba - PI para Teresina - PI,no período de
15 a17 de maio de 2022,paraatuar naSessãodo Tribunal Popular do Júri,referenteaoProcessoPenal nº0010274-53.1999.8.18.0140,na
Comarca da referida cidade, conformePortaria PGJ/PI nº 1378/2022 (Sei nº 0233745).
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, 25de maio de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 21/2022 - 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.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizados no Processo SEI sob o nº19.21.0429.0011697/2022-69.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020, o respectivopagamentode2 (duas) diárias e 1/2 (meia)
diária,totalizando adiáriaemvalor líquido deR$ 781,42 (Setecentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos),em favor do Promotor
de Justiça Substituto JESSÉ MINEIRO DE ABREU, pordeslocamento deTeresina - PI paraCapitão de Campos - PI, no período de 09 a
11/05/2022, para atuar nasessão do Tribunal Popular do Júri referente aoProcesso Penal nº 0000037-81.2020.8.18.0088na Comarca da
referida cidade, conformePortaria PGJ/PI nº 1255/2022 (Sei nº 0227736).
Art. 2º Com o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOque a (o) beneficiária (o) das diárias, referidas no art.
1º desta Portaria,apresente, até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais 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, 25de maio de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 23/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
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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.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizados no Processo SEI sob o nº19.21.0183.0012634/2022-91.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020, o respectivopagamentode5(cinco) diáriase 1/2 (meia) diária,totalizando
adiáriaemvalor líquido deR$1.806,56 (Um mil, oitocentos e seis reais e cinquenta e seis centavos),em favor doPromotorde Justiça
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI,solicita o pagamento de diárias em
virtude dedeslocamentode Esperantina - PI para Paulistana - PI, no período de 05a 10/06/2022, para responder pela Promotoria de Justiça
da referida cidade, conforme Portaria PGJ nº3134/2021 (Sei nº 0235715).
Art. 2º Com o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOque a (o) beneficiária (o) das diárias, referidas no art.
1º desta Portaria,apresente, até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais 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, 25de maio de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS- PI23696
Processo Administrativo n. 019/2022
SIMP n. 000100-088/2021
EDITAL Nº 001/2022
CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - MPPI, por meio da Promotora de Justiça, Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, DRA.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais e institucionais e nos termos do art. 129, II, c/c art. 37, caput, da
Constituição Federal de 1988, no art. 38, I, II e IV, da Lei Complementar no 12/93 e na Resolução n. 82/2012 (alterada pela Res. 159/2017) do
Conselho Nacional do Ministério Público:
CONSIDERANDO que as audiências públicas se apresentam como um dos mais eficazes mecanismos pelos quais o cidadão, a sociedade
organizada, os movimentos sociais e os órgãos públicos estatais, de forma democrática, transparente, dialética e plural, colaboram com o
exercício de suas finalidades relacionadas ao zelo do interesse público e à defesa dos direitos e interesses fundamentais de modo geral;
CONVOCA A SOCIEDADE para participar de audiência pública, a fim discutir as ações adotadas pelo Município de Picos por meio de suas
secretarias e servidores envolvidos nas obras públicas que estão ocorrendo atualmente nesta municipalidade, visando promover maior
transparência quanto à execução das referidas obras, bem como tratar acerca da qualidade do serviço prestado, o qual deve alcançar a
sociedade sem causar nenhum transtorno, conforme o presente Edital:
Art. 1º - A Audiência Pública realizar-se-á no dia 30 de maio do ano corrente, das 9h30 às 11h30, no Auditório da Câmara Municipal de Picos,
situado na Rua São Sebastião, n. 32, Bairro: Centro, CEP n. 64600-108, Picos - PI.
Art. 2º - O Ministério Público do Estado do Piauí por meio de atuação nos autos do Processo Administrativo n. 019/2022 - SIMP n. 000100088/2021 (Vias Públicas de Picos), bem como Processo Administrativo n. 073/2021 - SIMP n. 000104-088/2021 (Trânsito de Picos).
Art. 3º - A audiência pública será realizada no âmbito do Processo Administrativo n. 019/2022 - SIMP n. 000100-088/2021 que tem como objeto o
acompanhamento e a fiscalização das melhorias desenvolvidas nas ruas, avenidas e demais logradouros públicos do Município de Picos-PI.
DOS OBJETIVOS
Art. 4º - São objetivos da audiência pública aproximar cada vez mais a Sociedade e o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio da sua
participação nos atos do Procedimento Administrativo n. 019/2022 - SIMP n. 000100-088/2021. Os representantes dos movimentos sociais, os
cidadãos e toda a sociedade em geral, poderão opinar, indicando temas que devem ser abordados com prioridade pela instituição, para resolução
dos problemas sociais envolvendo a situação das vias públicas do Município de Picos.
Art. 5º - Serão apresentados esclarecimentos sobre as temáticas trabalhadas pelo Ministério Público, a fim de possibilitar a manifestação dos
interessados nos Planos a serem desenvolvidos. Os assuntos que serão tratados abordam tanto a proteção ao patrimônio público, quanto o
trânsito.
DA PARTICIPAÇÃO DAS AUTORIDADES, ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL E PESSOAS INTERESSADAS
Art. 6º - Serão convidados a participarem da audiência pública autoridades municipais diretamente envolvidas nos temas a serem trabalhados, o
Presidente da Câmara Municipal de Picos, Presidente da Subseção da OAB/PI em Picos, Representante da CDL de Picos, Presidente do Rotary
Club, Maçonaria - Venerável Loja Maçônica Hermano Costa; Maçonaria - Venerável Loja Maçônica Segrego Força União Picoense, Presidente
da Associação Comercial de Picos - ACINPI (A. COMERCIAL), a Imprensa e representantes de sociedade civil.
Art. 7º - A participação da plateia observará os seguintes procedimentos:
I - É assegurado aos participantes o direito de manifestação oral ou por escrito, conforme disposição deste Edital;
II - As manifestações orais observarão a ordem sequencial do registro da intenção para manifestação;
III - O tempo para manifestação oral dos participantes será de no máximo 03 (três) minutos, podendo ser dilatado ou reduzido, em função do
número de participantes e da duração total prevista, descontado o tempo das exposições iniciais; definido em função do número de participantes
e da duração total prevista na agenda;
IV - A Audiência Pública será gravada e anexada nos autos do PA n. 019/2022 - SIMP n. 000100-088/2021 para consulta posterior;
Parágrafo único: Situações não previstas no procedimento da audiência pública serão resolvidas por decisão da Promotora de Justiça, Dra.
Micheline Ramalho Serejo da Silva.
Art. 8º - Será elaborada ata sintética e anexada o arquivo audiovisual atinente a gravação da Audiência Pública, no prazo de 10 (dez) dias, que
será divulgada no site do Ministério Público do Estado do Piauí.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9º - A minuta deste edital encontra-se à disposição dos interessados no sítio eletrônico do MPPI e no Diários Eletrônico do Ministério Público.
Picos (PI), 20 de maio de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça

3.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO - PI23697
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - OFERTA ANPP - N° 03/2022
Página 12

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1103 Disponibilização: Quarta-feira, 25 de Maio de 2022 Publicação: Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da Promotora de Justiça atuando em Substituição da Promotoria de Justiça de
Demerval Lobão, no uso de suas atribuições legais, NOTIFICA HENRIQUE WESLEY DA SILVA AMARAL, brasileiro, nascido em 03/11/1997,
portador do RG nº 68842582019 e CPF nº 633.009.203-61, filho de Francilene Alves da Silva e Francisco Marcos Amaral Rodrigues,
servente de pedreiro, 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 0800034-52.2020.8.18.0048) no prazo de 05
(cinco) dias a contar da publicação desta notificação, atrave0s do e-mail institucional: pj.demervallobao@mppi.mp.br e/ou do telefone
institucional: (86)98164-5057. 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.
Demerval Lobão-PI, em 24 de maio de 2022.
LUZIJONES FELIPE DE CARVALHO FAÇANHA
Promotora de Justiça em Substituição

3.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA-PI23698
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 04/2022 (Ref.: PP 06/2022 SIMP nº 00399-164/2021)
OMINISTÉRIO PÚBLICODOESTADO DOPIAUÍ/
PROMOTORIADEJUSTIÇADEBATALHA, por intermédio de sua representante signatária, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos
arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85 e art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93, e:
CONSIDERANDOque o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que o art. 129, inciso II, da Constituição Federal dispõe que cabe ao Ministério Público "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia";
CONSIDERANDO que os princípios constitucionalmente explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência devem
nortear todos os atos da Administração Pública em geral, havendo, ainda, os princípios implícitos da proporcionalidade, razoabilidade e
transparência, sempre com vistas ao atendimento da finalidade pública;
CONSIDERANDO o Regime Jurídico administrativo, desenhado na Carta Magna de 1988, que estabelece, dentre outros deveres, a necessária
observância do princípio da legalidade e da impessoalidade administrativa, a qual veda a utilização
damáquinapúblicacomoformadepromoçãooubenefíciopessoal,determinandoatuação institucional interditando a ocorrência de
favoritismos, preferências eanimosidades;
CONSIDERANDOque o nepotismo deriva do latim, mais especificamente das palavras nepos (sobrinho) ou nepotis (neto), e que, nos primeiros
séculos da era cristã, os parentes dos papas eram agraciados com vantagens na administração pública do Império Romano ou com cargos
ligados ao clero, passando,
então, o termo "nepotismo" a ser empregado para designar o favorecimento de parentes na administração pública;
CONSIDERANDOque o Decreto nº 7.203/10 dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal e veda, no âmbito
de cada órgão e entidade do Poder Executivo Federal, nomeações, contratações ou designações de familiar de Ministro de Estado, familiar da
máxima autoridade administrativa correspondente ou, ainda, familiar de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança de direção,
chefia ou assessoramento para nomeação em cargo comissionado ou função de confiança, contratações para atendimento a necessidade
temporária de excepcional interesse público e as contratações para estágio, exceto se essas contratações forem precedidas de processo seletivo
que assegura o princípio da isonomia entre os concorrentes;
CONSIDERANDO que, em nenhuma hipótese, o servidor público pode nomear, indicar ou influenciar, direta ou indiretamente, em entidade
pública ou em entidade privada com a qual mantenha relação institucional, direta ou indiretamente, na contratação de parente consanguíneo ou
por afinidade, ou de pessoa com a qual mantenha laços de compadrio, para emprego ou função, pública ou privada;
CONSIDERANDOque, de acordo com o disposto no art. 7º do Decreto 7.203/10, os editais de licitação para contratação de empresas
prestadoras de serviços terceirizados, bem como os convênios e instrumentos equivalentes para contratação de entidade que desenvolva projeto
no âmbito de órgão ou entidade federal, devem estabelecer vedação de que familiar de agente público preste serviço no órgão ou entidade em
que este exerça cargo ou função de confiança;
CONSIDERANDO que o art. 4º do Decreto 7.203/10 apresenta um rol de situações que excepcionam a incidência do nepotismo no caso
concreto. Assim, as vedações ao nepotismo não se aplicam às nomeações, designações ou contratações: I- de servidores federais ocupantes de
cargo de provimento efetivo, bem como de empregados federais permanentes, inclusive aposentados, observada a compatibilidade do grau de
escolaridade do cargo ou emprego de origem, ou a compatibilidade da atividade que lhe seja afeta e a complexidade inerente ao cargo em
comissão ou função comissionada a ocupar, além da qualificação profissional do servidor ou empregado; II- de pessoa, ainda que sem vinculação
funcional com a administração pública, para a ocupação de cargo em comissão de nível hierárquico mais alto que o do outro ocupante de cargo
em comissão ou função de confiança; III-realizadas anteriormente ao início do vínculo familiar entre o agente público e o nomeado, designado ou
contratado, desde que não se caracterize ajuste prévio para burlar a vedação do nepotismo; ou IV - de pessoa já em exercício no mesmo órgão
ou entidade antes do início do vínculo familiar com o agente público, para cargo, função ou emprego de nível hierárquico
i g u a l
o u
m a i s
b a i x o
q u e
o
a n t e r i o r m e n t e
o c u p a d o ;
r e s s a l t a n d o se,contudo,que,emqualquercaso,évedadaaoagentepúblicoamanutençãodefamiliarocupantedecargoemcomissãooufunçãodeconfianças
obsuasubordinaçãodireta;
CONSIDERANDOque constitui nepotismo, no teor da Súmula Vinculante nº 13 do STF, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido
em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na
Administração Pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o
ajuste mediante designações recíprocas, conduta que, por violar a Constituição Federal, é vedada;
CONSIDERANDOque, além do nepotismo propriamente dito (mesma pessoa jurídica) e do nepotismo cruzado (designações recíprocas),
previstos na Súmula Vinculante nº 13, do STF, ganha cada vez mais força, na doutrina brasileira, a necessidade de também se combater o
nepotismo diagonal;
CONSIDERANDO que, na lição de Emerson Garcia e Rogério Pacheco, in Improbidade Administrativa, 7ª edição, editora Saraiva, páginas 576 e
577, "será evidente a violação à moralidade e à impessoalidade, princípios que vedam a prática de nepotismo,
quandoaautoridadecujosparentesforamnomeados,aindaquenãoretribuaofavor,possainfluenciaraatuaçãofuncionaldaautoridadenomeant
e.Éoqueocorre,porexemplo,emrelaçãoaoPrefeitoeaosVereadores, reciprocamente, já que a atuação funcional de qualquer dos dois influi
naatuação do outro (...). Em síntese, sempre que houver a interação funcional recíproca, de modo que uma autoridade tenha interesse direto na
atuação da outra, ter-se-á a violação à moralidade e à impessoalidade, quando um dos agentes nomear parentes do outro. Essa figura, à
evidência, não é abrangida pela SúmulaVinculante 13, que somente faz referência às "designações recíprocas", mas isso em nada compromete a
sua injuridicidade, isso em razão da presumida troca de favores, que decorre não propriamente do imaginário do operador do direito, mas, sim,
das regras de experiência que caracterizam a espécie humana e, em particular, o homem público brasileiro. A única peculiaridade é que os
órgãos competentes não poderão se valer da reclamação endereçada ao Supremo Tribunal Federal, devendo percorrer as vias ordinárias.";
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CONSIDERANDO que a lição acima, de Emerson Garcia, traduz, exatamente, o fenômeno do nepotismo diagonal, prática comum na
administração pública brasileira, embora ilícita, notadamente nos rincões do Brasil, historicamente
marcados por relações de extrema proximidade entre as pessoas e confusão entre o público e o privado;
CONSIDERANDO que são igualmente inadmissíveis a prática do nepotismo propriamente dito, do nepotismo cruzado e do nepotismo diagonal,
porque todos afrontosos aos valores republicanos guiadores da Carta de 88;
CONSIDERANDOque, inicialmente, na Rcl 22339 1 , julgada em 04.09.2018, e que teve como redator para o acórdão o ministro Gilmar Mendes,
o STF decidiu que o cargo de secretário municipal é cargo de natureza política, no qual o vínculo que liga o nomeante e o nomeado não é apenas
o de natureza técnica, mas, sobretudo, a confiança entre aquele que nomeia e aquele que é nomeado e que, para o STF, firmou-se, portanto,
neste momento, que a Súmula Vinculante nº 13 não se aplicaria a tais casos, haja vista a marca característica da fidúcia necessariamente
existente em tais nomeações;
CONSIDERANDOque, na Rcl 28024 2 e Rcl 29033 3 , julgadas respectivamente em 29.05.2018 e 17.09.2019, que tiveram como relator o
Ministro Roberto Barroso, o STF retomou a premissa, no sentido de que, a priori, as nomeações para cargos de natureza política, a exemplo de
cargos de Secretários, não se submetem ao comando da Súmula Vinculante nº 13. Contudo, a Suprema Corte advertiu no sentido de ressalvar
tais nomeações quando se estiver diante de "casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou
idoneidade moral";
CONSIDERANDO que o nepotismo, no âmbito da administração pública, consiste na nomeação de parentes para o exercício de cargo ou função
pública que não exigem a regra geral do concurso público para provimentos. Trata-se de uma conduta ilícita consubstanciada na forte influência
do vínculo familiar como motivação do ato administrativo de nomeação, valorizando o favorecimento pessoal, em detrimento das normas
constitucionais da impessoalidade, da igualdade e da eficiência, indissociáveis ao bom andamento do serviço público;
CONSIDERANDO que o art. 1.594 do Código Civil nos permite definir que os pais e os filhos são parentes de 1º grau; os irmãos, avôs e netos
são parentes de 2º grau; e os bisavôs, tios, sobrinhos e bisnetos são parentes de 3º grau. E, com relação
1 Rcl22339ágr/SP,Rel.Min.EdsonFachinRedatordoacórdãoMin.GilmarMendes,SegundaTurma,j.04.09.2018
2 Rcl28024ágR/SP,Rel.MinRobertoBarroso,PrimeiraTurma,j.29.05.2018
3 Rcl29033ágR/RJ,Rel.MinRobertoBarroso,PrimeiraTurma,j.17.09.2019
ao parentesco por afinidade, prevê o art. 1.595 que cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade e que,
portanto, todos esses estão incluídos na precitada vedação sumular;
CONSIDERANDO que a nomeação motivada pelo nepotismo torna o ato administrativo viciado, pelo fato de violar os Princípios Constitucionais
norteadores da Administração Pública e pelo desvio de finalidade;
CONSIDERANDOque o nepotismo, por representar quebra dos deveres de probidade, lealdade, legalidade, eficiência, impessoalidade, igualdade
e concurso público, dentre tantos outros, constitui ato de improbidade a sujeitar o agente às sanções prescritas na Lei nº 8.429/92;
CONSIDERANDOque também constitui ato de improbidade e, portanto, comportamento vedado, a nomeação de cônjuge, companheiro, parente
em linha reta e colateral ou por afinidade de aliados políticos ou de agentes integrantes de outro poder, detentores de cargos eletivos ou em
comissão, em decorrência ou não de designações recíprocas (nepotismo cruzado, no último caso);
CONSIDERANDOque a prática de nepotismo configura ato de improbidade administrativa que fere os princípios da administração, conforme art.
11, XI, da Lei nº 8.429/92: "nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da
autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de
cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;
CONSIDERANDO a necessidade de mitigar a prática contumaz de nepotismo da administração pública brasileira, fato recorrente;
CONSIDERANDOque tramita nesta Promotoria de Justiça o Procedimento Preparatório nº 06/2022 SIMP 00399-164/2021, instaurado com o
escopo de apurar notícia de nepotismo nos quadros do Município de Batalha;
CONSIDERANDO a necessidade de prevenir e regularizar eventuais inadequações em relação aos servidores públicos de todos os órgãos
executivos e legislativos que compõem a Comarca de Batalha-PI, com possível prática de nepotismo
eventualmente praticada por prefeito, presidentes de Câmara e outros gestores, em descumprimento ao art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser também prática corriqueira, na administração pública municipal, a nomeação ou contratação de pessoas tão somente para
atribuir- lhes salários, sem qualquer contraprestação laboral efetiva, o que, além de improbidade administrativa, configura crime;
CONSIDERANDOque é dever de todo gestor público zelar pelo bom funcionamento do aparato estatal, inclusive a saúde financeira do ente
público, observando os ditames da responsabilidade fiscal;
CONSIDERANDO, por fim, que o art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça a
expedir recomendações aos órgãos e entidades públicas, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta
por escrito;
RESOLVERECOMENDAR, em cumprimento às disposições de ordem constitucional e legal acima referidas e outras com elas convergentes, ao
EXMO.PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BATALHA-PI e, ainda, a quem venha a lhe suceder ou substituir no referido cargo:
Que se ABSTENHA de manter, realizar admissão, contratação ou o credenciamento de servidores para o exercício de cargo em comissão,
temporário ou contratações esporádicas, para os cargos disponíveis em toda a estrutura do Poder Executivo, por pessoas que ostentem qualquer
condição em afronta aos regramentos legais que vedam a prática do nepotismo, para bem cumprir seus elevados misteres constitucionais,
fazendo recair suas escolhas em pessoas profissionalmente capacitadas ao exercício da função e que não ostentem qualquer tipo de parentesco
com qualquer servidor, integrante não efetivo ou detentor de cargo eletivo de Pessoa Jurídica Municipal local, nos exatos moldes da Súmula
Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal;
Que promova a IMEDIATA EXONERAÇÃO, RESCISÃO CONTRATUAL, DESCREDENCIAMENTO, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias,
dos ocupantes de cargos em comissão, funções gratificadas, temporários ou contratados na Prefeitura de Batalha que estão em situação
configuradora de nepotismo propriamente dito, nepotismo cruzado ou nepotismo diagonal, nos termos dos
considerandos retro, a exemplo do servidor Francisco de Assis Areia de Castro, parente em linha reta de 1º grau (pai) da vereadora Ana Célia
Lustosa de Castro;
Que se ABSTENHA de manter, realizar admissão, contratação ou o credenciamento de servidores para o exercício de cargo em comissão,
temporário ou contratações esporádicas tão somente para atribuir-lhes salário, sem contraprestação laboral efetiva;
Que NÃO PERMITA a realização, manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a
contratar empregados nas hipóteses 4 já mencionadas, sob pena de adoção das medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis de parte do Ministério
Público, devendo haver a rescisão unilateral dos contratos acaso existentes com esse vício dentro do prazo acima assinalado, providência esta
permitida pelos artigos 78, XII, e 79, I, da Lei nº 8.666/93.
Fica o destinatário da recomendação advertido dos seguintes efeitos dela
advindos:
tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou
criminais;
fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que o destinatário manifeste-se sobre o acatamento da presente recomendação,
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devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Batalha, pelo e-mail pj_batalha@mppi.mp.br as providências tomadas e a documentação hábil a
provar o fiel cumprimento;
fixa-se o mesmo prazo acima assinalado, para que a autoridade destinatária da presente recomendação encaminhe a este órgão cópia de todos
os atos
4 Nomeação de cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive de Prefeito Municipal,
Vice-Prefeito Municipal, Secretários Municipais, Presidente da Câmara de Vereadores, ocupantes da Mesa Diretiva da Casa Legislativa Municipal
e respectivos vereadores.
de exoneração, rescisão contratual e descredenciamento dos servidores relacionados às hipóteses em tela.
Da presente RECOMENDAÇÃO sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
Ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para ciência, e ao respectivo destinatário;
Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de publicação no Diário do Ministério Público.
Batalha-PI, datado e assinado digitalmente.
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N° 01/2022
INQUÉRITO CIVIL N° 11/2014
SIMP N° 000088-164/2017
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Batalha-PI, representada pela Promotora de Justiça Lia
Raquel Prado Burgos Ribeiro Martins, doravante denominada COMPROMITENTE, e a Sra. Luciana Maria Tavares Alves, inscrita no
Registro Geral sob o nº 4021472 SSDS/PB e CPF sob n° 995.921.344-72, residente e domiciliada em Av. Sapé, n° 781, apto 1201, Bairro
Manaíra, João Pessoa, Paraíba, representante do Loteamento CANAÃ, em Batalha-PI, e o Sr. André Ricardo Tavares, inscrito no Registro
Geral sob o nº 3915485, portador do CPF nº 732.174.254-72, residente e domiciliado na Avenida Pombal, 1501, AP 209, Bairro Manaíra,
proprietário do Loteamento CANAÃ, em Batalha-PI, doravante denominados COMPROMISSÁRIOS, nos autos do Inquérito Civil nº 000088164/2017, o qual, após tomar conhecimento das exigências legais para a instalação e funcionamentos de loteamentos urbanos, firma o presente
TERMODEAJUSTAMENTODECONDUTA, com fulcro no § 6°, art. 5° da Lei n° 7.347/85 e art. 784, IV, do Código de Processo Civil, mediante as
condições a seguir expostas, e;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
Constituição Federal, a mesma que, em seu artigo 225, caput, atribui a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações;
CONSIDERANDOser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Batalha-PI instaurou o Inquérito Civil nº 000088-164/2017, com o escopo de apurar
irregularidades na implantação de loteamentos no Município de Batalha-PI;
CONSIDERANDO que o parcelamento de solo para fins urbanos é regulamentado pela Lei nº 6.766/79, norma de natureza civil e penal, que
impõe as exigências para registro e aprovação dos loteamentos, bem como tipifica crimes;
CONSIDERANDO que, à luz dessa norma, para a implantação lícita de um loteamento, pelo menos três etapas distintas são necessárias: a
administrativa, que se processa perante os órgãos públicos (aprovações e licenças); a registrária, caracterizada pelo registro no cartório
imobiliário competente; e a urbanística, consistente na execução das obras de infraestrutura;
CONSIDERANDO que, no caso em tela, verificou-se o Loteamento Canaã possui autorização municipal e registros cartorários regulares,
entretanto, não foram localizados documentos que atestem o devido licenciamento ambiental e nem a execução da infraestrutura mínima1;
CONSIDERANDO que a correta observância dessa fase inaugural é de extrema importância, pois é exatamente nesta etapa procedimental que o
Poder Público exercerá o seu controle do uso do solo, tanto do ponto de vista ambiental quanto urbanístico, inclusive verificando se o loteamento
se localiza, ou não, em uma das áreas com ocupação vedada pelo art. 3º, parágrafo único e incisos, da Lei nº 6.766/79:
Art. 3o. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica,
assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal.
Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo:
I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas;
Il - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados;
III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas exigências específicas das autoridades
competentes;
IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;
V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção.
CONSIDERANDOque, por se tratar de obra potencialmente poluidora, relacionada no Anexo 1 da Resolução CONAMA nº 237/97, a concepção,
instalação e operação do loteamento devem ser precedidas da obtenção de licença ambiental, em atenção ao disposto no art. 10 da Lei nº
6.938/81;
CONSIDERANDOque, acerca do potencial poluidor da instalação do empreendimento, destaca-se classificação contemplada na Resolução
CONSEMA nº 40/2021, que delibera acerca do potencial poluidor da atividade de parcelamento do solo, em sua categoria D4-001, Anexo I:
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CONSIDERANDOque da análise dessa tabela resta clara a necessidade inafastável da submissão dos loteamentos e parcelamentos de solo
urbano ao licenciamento ambiental, inclusive havendo a possibilidade de condução do procedimento pelo órgão municipal, caso a área útil seja
entre 2 a 20 hectares;
CONSIDERANDO que a gleba loteada tem área útil de cerca de 4 hectares, ultrapassando, o quantitativo de 2 hectares que já torna exigível a
existência do licenciamento ambiental;
CONSIDERANDOque, diante dessa constatação, o empreendimento deve ser instado a apresentar a respectiva licença ambiental, considerando
que qualquer eventual dispensa, ainda que pelo órgão ambiental competente, constitui ato nulo;
CONSIDERANDO que, a respeito da responsabilidade pela execução das obras de infraestrutura básica, os arts. 18, V, e 40 da Lei nº 6.766/79
permitem a conclusão de que "a responsabilidade pela implantação desses equipamentos urbanos será do loteador e, após a aprovação do
loteamento, deverá ser estendida também ao município, o qual assume a responsabilidade pela conclusão das obras, sem prejuízo da
propositura de ação de regresso em face dos loteadores inadimplentes"2.
CONSIDERANDO que o art. 18, V, da Lei nº 6.766/79, denotando a responsabilidade precípua do loteador quanto à concretização das obras
básicas de infraestrutura, disciplina que, após a aprovação, o mesmo deverá submeter o loteamento ao registro imobiliário, apresentando cópia,
dentre outros documentos, de "comprovante do termo de verificação pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, da execução das obras
exigidas por legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e
logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de 4 (quatro) anos,
prorrogáveis por mais 4 (quatro) anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras";
CONSIDERANDOque, mesmo após instado, por meio da Recomendação nº 04/2020, o responsável pelo Loteamento Canaã não apresentou o
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"cronograma de implantação da infraestrutura básica, com a duração máxima de 04 (quatro) anos, acompanhado de competente instrumento de
garantia para execução das obras, como determina os arts. 2º, parágrafo 5º e 18, V, da Lei nº 6.766/79";
CONSIDERANDO que tal omissão revela que as obras básicas de infraestrutura encontram-se pendentes de concretização;
CONSIDERANDOque, à vista de todas essas informações, a medida mais adequada para a resolução do objeto do Inquérito Civil nº 000088164/2017 é a celebração de um acordo extrajudicial com os responsáveis pelo Loteamento Canaã, a fim de garantir a apresentação da licença
ambiental e a implantação das obras de infraestrutura básica;
RESOLVEMcelebrar o presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAPRIMEIRA- OS COMPROMISSÁRIOSse obrigam, no prazo de 30(trinta)dias, a deflagrar o respectivo processo de Licenciamento
Ambiental, junto ao órgão ambiental competente devendo cumprir os prazos estipulados e os eventuais atrasos deverão ser fundamentalmente
justificados.
PARÁGRAFOÚNICO-OS COMPROMISSÁRIOSapresentaram, no prazo de 06 (seis) meses, a Licença ambiental de Operação - LO, a contar
desta data, a ser expedida pelo órgão ambiental competente, e a autorização municipal.
CLÁUSULASEGUNDA-OS COMPROMISSÁRIOSassumem a obrigação de apresentar ao Ministério Público, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, projeto executivo de obras de infraestrutura básica no Loteamento Canaã, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica e
cronograma de execução.
CLÁUSULATERCEIRA- OS COMPROMISSÁRIOSassumem a obrigação de executar, no prazo apresentado em cronograma, o referido projeto
executivo que trata das obras de infraestrutura básica para regularização do Loteamento Canaã, nos termos do art. 2, § 5º, da Lei nº 6.766/79.
CLÁUSULA QUARTA- O descumprimento injustificado de qualquer das obrigações previstas no presente termo importará na aplicação de multa
cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso até o efetivo cumprimento de cada item, sem prejuízo das demais sanções
previstas em lei.
Parágrafo único - A multa prevista nesta cláusula será atualizada monetariamente no momento de seu pagamento judicial ou extrajudicial.
Este título executivo não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e fiscalização de qualquer órgão público, nem
limita ou impede o exercício, por ele, de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares.
Outrossim, a vulneração de qualquer das obrigações assumidas implicará, caso não sobrevenha pagamento do valor da correspondente multa a
nível extrajudicial, na sujeição do responsável às medidas judiciais cabíveis, incluindo execução específica na forma estatuída no parágrafo 6º, do
art. 5º, da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985 e art. 786 do Código de Processo Civil.
Fica consignado que os valores eventualmente desembolsados deverão ser revertidos em benefício do FUNDO ESTADUAL DO MEIO
AMBIENTE, de que trata a Lei nº 6.158, de 19 de janeiro de 2012.
Por estarem assim compromissados, firmam este Termo de Ajustamento de Conduta em 02 (duas) vias de igual teor, que terá eficácia de título
executivo extrajudicial.
Batalha/PI, datado e assinado digitalmente.
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça
_________________________________________________
LUCIANA MARIA TAVARES ALVES
Representante do Loteamento Canaã
Compromissária
________________________________________________
ANDRÉ RICARDO TAVARES
Proprietário do Loteamento Canaã
Compromissário
____________________________________________________
MATEUS AMORIM CARVALHO
Advogado - OAB/PI 16.907
1 Fixando os itens que integram a infraestrutura básica de um loteamento habitacional, o § 5º do art. 2º da Lei nº 6.766/76 dispõe que: "§ 5º. A
infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública,
esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação".
2 SOUTO, Luís Eduardo Couto de Oliveira. Guia do parcelamento do solo urbano: perguntas e respostas: consultas e modelos. Florianópolis:
MPSC, 2010. Fl. 33

3.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS-PI23699
SIMP Nº 000089-212/2022
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRASPORTARIA 09/2022
Inquérito Civil 03/2022
ASSUNTO: Apurar possível ausência de respeito à Lei de Licitações e Contratos
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, 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 (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37,
caput,);
CONSIDERANDO que a Lei de n.º 8.666/93 estabelece normas nacionais gerais para licitação de contratos;
CONSIDERANDO que a Lei de n.º 8.666/93, em seu art. 25, permite a contratação de atividades sem licitação pública;
CONSIDERANDO que entre as atividades permitidas no verbete legal dito acima há uma autorização legal para shows, desde que sejam
aclamados pela crítica;
CONSIDERANDO que o art. 26, da Lei de n.º 8.666/93, exige ajustificação do preço pela contratação através do procedimento de inexigibilidade;
CONSIDERANDO que a urbanidade de Fronteiras-PI se utilizou do permissivo legal presente no art. 25, da Lei de n.º8.666/93, e realizou a
contratação da banda C & C Música Ltda, pelo valor de R$ 57.000,00 para realizar um show no dia 09 de Junho de 2022;
CONSIDERANDO que o órgão Ministerial solicitou cópia de todo o procedimento administrativo atinente a contratação da banda C & C Música
Ltda e percebeu que não há justificativa para a contratação, nos conformes do art. 25, bem como não há o indicativo da razão do preço, conforme
indica o art. 26, ambos da Lei de n.º 8.666/93;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apuração das irregularidade acima apresentada, de modo a subsidiar, se for o caso, a
adoção das medidas judiciais cabíveis.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Fronteiras-PI, 24 de Maio de 2022.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
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Promotor de Justiça

3.5. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA - PI23700
PORTARIA Nº. 06-05/2022
CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por ingerência do Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnaíba, Estado do
Piauí, responsável pela defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, com âncora no artigo 129, inciso III, da Constituição
Federal; no artigo 25, inciso IV, da Lei Nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1983; no artigo 36, inciso IV, da Lei Complementar Nº. 12, de 18 de
dezembro de 1983, e no artigo 8º, § 1º, da Lei Nº. 7.347/85, neste ato converte o Procedimento Preparatório registrado em SIMP sob o Nº.
003087-369/2021, no necessário Inquérito Civil, com a finalidade de apurar possível prática de ato de improbidade administrativa perpetrada a
partir da conduta do ex-prefeito de Ilha Grande do Piauí (PI), Sr. Herbert de Moraes e Silva, e seus desdobramentos, o que reverbera o seguinte:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o artigo 127, da Carta Magna;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil, de natureza unilateral e facultativa, será instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela dos
interesses ou direitos a cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação para o exercício das atribuições
inerentes às suas funções institucionais, conforme artigo 1º, caput, da Resolução CNMP Nº. 023/2007;
CONSIDERANDO que foi instaurada Notícia de Fato em SIMP Nº. 003087-369/2021, a partir do recebimento do Ofício Nº. 584/2021-PRM/PHBGABSLR, no âmbito da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), a qual teve por objeto, apurar possível prática de ato de improbidade
administrativa perpetrada a partir da conduta do ex-prefeito de Ilha Grande do Piauí (PI), Sr. Herbert de Moraes e Silva, e seus desdobramentos;
CONSIDERANDO que como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e
social, da moralidade e eficiência administrativas e de outros interesses difusos e coletivos, na forma do artigo 127, "caput", e do artigo 129,
inciso III, da Carta Magna, e do artigo 25, inciso IV, alínea "a", da Lei Nº. 8.625/93;
CONSIDERANDO que "Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para
franquear sua consulta a quantos dela necessitem." (artigo 216, § 2º, Carta Magna);
CONSIDERANDO que em sede de diligências ultimadas, foi determinada a reiteração do Ofício Nº. 3066/2021/3087-369/2021, endereçado à
Procuradoria-Geral do Município de Ilha Grande (PI) e do Ofício Nº. 3067/2021/3087-369/2021, endereçado ao Tribunal de Contas do Estado do
Piauí - TCE/PI;
CONSIDERANDO que ambos os expedientes expiraram o prazo de resposta sem manifestação das partes;
CONSIDERANDO que o artigo 14, § 3º, do Ato PGJ Nº. 931/2019, estabelece que o ofício de requisição de informações e/ou documentos será
direcionado pela secretaria unificada ao seu destinatário, com o recebido pessoalmente pelo destinatário ou, se remetido pelos Correios, via
"AR/MP" - Aviso de Recebimento em Mãos Próprias;
CONSIDERANDO que a omissão no atendimento às requisições ministeriais configura em tese, notória lesão aos direitos difusos, coletivos e
individuais homogêneos, resultante na ausência de informações necessárias ao regular andamento de investigações no âmbito da atuação
ministerial, em vista do dever de tutela da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
CONSIDERANDO que o Ato Normativo Nº. 193/2019, em seu artigo 16, dispõe o seguinte:
"Artigo. 16. Tendo o destinatário de expediente de requisição reiterada deixado de atender o pedido ministerial, sem prejuízo de providências
cabíveis à produção probatória, a secretaria unificada extrairá duas cópias digitais integrais dos autos que serão autuadas como notícias de fato
cível e criminal de possível descumprimento de requisição ministerial.
Parágrafo único: A secretaria unificada atuará na extração e registro das notícias de fato referidas no caput, independentemente de provocação
ministerial, encaminhando cada notícia de fato para distribuição.".
CONSIDERANDO que os expedientes com destinação ao Governador e Vice-Governador do Estado, Senadores, Deputados Federais, Estaduais
e Distritais, Ministros de Estado, Ministros de Tribunais Superiores, Conselheiros dos Tribunais de Contas, Desembargadores, Secretários de
Estado e chefes de missão diplomática de caráter permanente devem ser encaminhados pelo Procurador Geral de Justiça, conforme o artigo 6º,
§ 10º, da Resolução Nº. 001, de 12 de agosto de 2008;
CONSIDERANDO que a Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal (DFAM) é o Órgão do Tribunal de Contas do Piauí responsável
averiguar as questões orçamentárias municipais;
CONSIDERANDO que já transcorreu o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da instauração do Procedimento Preparatório em lume,
restando esclarecimentos indispensáveis para o correto andamento do presente procedimento.
Ademais, objetivando apurar a manifestação necessária em prol da resolutividade da demanda, é necessário dar continuidade asinvestigações, a
fim de sanar aslacunasexistente no fato noticiado.
DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO:
Instaurar-se o presente INQUÉRITO CIVIL, na forma do artigo 2º, inciso I, da Resolução CNMP Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, e da
Resolução Nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com a finalidade de apurar possível prática de ato
de improbidade administrativa perpetrada a partir da conduta do ex-prefeito de Ilha Grande do Piauí (PI), Sr. Herbert de Moraes e Silva, e seus
desdobramentos, determinando as seguintes providências:
1. Autue-se a presente Portaria, acompanhada dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme
determina o artigo 8º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério público do Estado do Piauí, com remessa desta
portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP, para conhecimento, conforme determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
2. Remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme 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;
3. Com cópia da presente portaria, reitere-se o Ofício Nº. 3066/2021/3087-369/2021, endereçado à Procuradoria-Geral do Município de Ilha
Grande (PI), com entrega pessoal ao destinatário, advertindo que um novo retardamento ou omissão dos dados solicitados poderá
ensejar apuração de crime previsto no artigo 10, da Lei Nº. 7.347/1985, fixando o prazo de resposta nos termos do Ato PGJ Nº. 931/2019;
4. Com cópia da presente portaria, oficie-se a Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal (DFAM), endereçado ao seu
representante Elbert Silva Luz Alvarenga, conforme os trâmites do artigo 6º, § 10º, da Resolução Nº. 001, de 12 de agosto de 2008, solicitando
informações acerca do eventual descumprimento do repasse do relatório de gestão fiscal, nos prazos e condições estabelecidos em lei, bem
como, de todas as informações sobre as medidas tomadas, no que diz respeito a eventual instauração da Tomada de Contas Ordinária do
Município de Ilha Grande (PI), por parte do Egrégio Tribunal, fixando o prazo de resposta nos termos do Ato PGJ Nº. 931/2019;
5. Em caso de nova ausência de manifestação da Procuradoria-Geral do Município de Ilha Grande (PI), cumpra-se o disposto no artigo 16, do Ato
Normativo Nº. 193/2019, com extração de cópia para distribuição à seara criminal quanto à possível descumprimento de requisição ministerial.
Remeta-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Uma vez concluídos os prazos concedidos para ditas informações, certificado o cumprimento das diligências, venham conclusos.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
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Parnaíba (PI), 24 de maio de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
PORTARIA N°. 08-05/2022
CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por ingerência do Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnaíba, Estado do
Piauí, responsável pela defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, com âncora no artigo 129, inciso III, da Constituição
Federal; no artigo 25, inciso IV, da Lei Nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1983; no artigo 36, inciso IV, da Lei Complementar Nº 12, de 18 de
dezembro de 1983, e no artigo 8º, § 1º, da Lei Nº 7.347/85, neste ato converte a Notícia de Fato registrada em SIMP sob o Nº. 003660369/2021, no necessário Procedimento Preparatório, pertinente às informações apresentadas pelo noticiante quanto à falta do medicamento
denominado "Carbonato de Lítio", 300mg, na farmácia do Município de Parnaíba (PI), o que reverbera o seguinte:
CONSIDERANDO que, ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127, da Carta Magna;
CONSIDERANDO que, em cumprimento às últimas diligências, restou expedido o Ofício Nº. 161/2022/3660-369/2021-SUPJP endereçado à
Secretária de Saúde do Município de Parnaíba (PI), reiterando solicitação de manifestação acerca dos fatos apresentados pelo noticiante,
especialmente, informando se houve o restabelecimento do repasse do medicamento denominado "Carbonato de Lítio", 300mg, pela farmácia do
Município de Parnaíba (PI);
CONSIDERANDO que em resposta, via Documento Nº. 34720753, anexo 02, a Secretaria de Saúde do Município de Parnaíba (PI), informou que
houve licitação e empenho do medicamento "Carbonato de Lítio", 300mg, e se o município não conseguiu disponibilizá-lo, é por conta do atraso
na entrega da empresa licitante do mesmo. Ademais, anexou aviso de cancelamento do fornecimento do referido medicamento por parte da
empresa licitante, DROGAFONTE LTDA, datado de 30 de março de 2021;
CONSIDERANDO que a Carta Magna estabelece em seu artigo 196, que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Carta Magna, promovendo as medidas necessárias à sua garantia
(artigo 129, inciso II, da Carta Magna);
CONSIDERANDO que o prazo de 120 (cento e vinte) dias da instauração da Notícia de Fato em lume resta encerrado, ainda pendente de
conclusão das diligências determinadas em sede de Notícia de Fato.
Por fim,esgotado o prazo de tramitação do procedimento emepígrafe,faz-se necessária à sua prorrogação, para que seja dada continuidade a
apuração dos fatos em lume.
DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO:
Instaurar-se o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, na forma do artigo 2º, § 4º ao §7º, da Resolução do CNMP Nº. 23, de 17 de
setembro de 2007, e Resolução Nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, pertinente às informações
apresentadas pelo noticiante quanto à falta do medicamento denominado "Carbonato de Lítio", 300mg, na farmácia do Município de Parnaíba
(PI), determinando as seguintes providências:
1. Autue-se a presente portaria, acompanhada dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme
determina o artigo 8º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério público do Estado do Piauí, com remessa desta
portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP, para conhecimento, conforme determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
2. Remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme 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;
3. Com cópia da presente Portaria, oficie-se a Secretaria de Saúde do Município de Parnaíba (PI), solicitando cópia integral do contrato
administrativo firmado com a empresa DROGAFONTE LTDA, decorrente de processo licitatório, bem como, informar se o medicamento
"Carbonato de Lítio", 300mg, continua em falta na farmácia do Município de Parnaíba (PI), e em caso positivo, informar quais providências foram
eventualmente adotadas para o restabelecimento do referido medicamento, juntando, em todo o caso, a devida documentação comprobatória,
restando fixado o prazo resposta conforme o Ato PGJ Nº. 931/2019.
Remete-se os autos a Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Uma vez concluídos os prazos concedidos para ditas informações, certificado o cumprimento das solicitações, venham conclusos.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 24 de maio de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
PORTARIA N°. 09-05/2022
CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por ingerência do Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnaíba, Estado do
Piauí, responsável pela defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, com âncora no artigo 129, inciso III, da Constituição
Federal; no artigo 25, inciso IV, da Lei Nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1983; no artigo 36, inciso IV, da Lei Complementar Nº 12, de 18 de
dezembro de 1983, e no artigo 8º, § 1º, da Lei Nº 7.347/85, neste ato converte a Notícia de Fato registrada em SIMP sob o Nº. 000232-369/2022,
no necessário Procedimento Preparatório, objetivando apurar eventuais atos de improbidade administrativa, perpetrados por Conselheira Tutelar
de Ilha Grande (PI), no exercício de suas funções, o que reverbera o seguinte:
CONSIDERANDO que, ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o artigo 127, da Carta Magna;
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório tem por objeto a apuração de elementos para identificação dos investigados ou do objeto
tratado nos autos, a fim de servir de base à instauração de inquérito civil respectivo, conforme artigo 1º, § 4º, da Resolução CNMP Nº. 023/2007;
CONSIDERANDO que foi instaurada Notícia de Fato registrada em SIMP sob o Nº. 000232-369/2022, pertinente à apuração de eventuais atos
de improbidade administrativa, a partir de informações constantes nos autos da Notícia de Fato em SIMP Nº. 000012-372/2021, com tramitação
na 03ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), mais precisamente, em virtude de condutas perpetradas por Conselheira Tutelar de Ilha Grande
(PI), no exercício de suas funções;
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e
social, da moralidade e eficiência administrativas e de outros interesses difusos e coletivos, na forma do artigo 127, "caput", e do artigo 129,
inciso III, da Carta Magna, e do artigo 25, inciso IV, alínea "a", da Lei Nº. 8.625/93;
CONSIDERANDO que a Carta Magna, no artigo 227, caput, estabelece como prioridade absoluta a proteção e efetivação dos direitos das
crianças e adolescentes e que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e
adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis; nos termos do artigo 201, inciso VIII, do Estatuto da Criança e do
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Adolescente - Lei Nº. 8.069/90;
CONSIDERANDO que a garantia de prioridade compreende, entre outros aspectos, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à dignidade e ao respeito, inclusive com a prioridade quanto à primazia de receber proteção e socorro em
quaisquer circunstâncias e precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, em consonância com o artigo 4°, da Lei
Federal N°. 8.069/90;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme reza o artigo 131, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA;
CONSIDERANDO que, em sede de diligência inicial, foi expedido o Ofício Nº. 817/2022/232-369/2022-SUPJ/PHB-PI, endereçado ao Senhor
Paulo Rogério, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ilha Grande (PI), para que informasse acerca da
eventual abertura de procedimento investigatório acerca da conduta da Conselheira Tutelar identificada como "DEDE", quanto ao caso em
análise, e em caso positivo, resguardado o eventual sigilo de informações, fosse encaminhada cópia de informações pertinentes aos fatos
apurados, a fim de subsidiar o início das investigações pertinentes à suposta conduta improba perpetrada pela referida conselheira tutelar;
CONSIDERANDO que em resposta, o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ilha Grande (PI)
encaminhou o Ofício Nº. 004/2022-CMDCA-Ilha Grande (PI), onde informou que realizou procedimento investigatório, no sentido de ouvir a
senhora Denise Gomes de Oliveira Cruz, que alega que o denunciado é seu ex-marido, e, em uma discussão havia citado que tinha dado para a
mesma R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que a citada pessoa de nome DEDE, o favorecesse na guarda da sua filha envolvida neste processo,
entretanto, o Presidente do CMDCA aduz que desconhece pessoa com esse apelido Município. Outrossim, informa que estava na frente do caso
a conselheira DAMINA LIMA PAZ, porém, nada teria encontrado que desabonasse a sua conduta;
CONSIDERANDO que no citado expediente, no último parágrafo, existe referência à "declarações em anexo", contudo, estas não foram
recebidas no e-mail juntado aos autos;
CONSIDERANDO o princípio basilar processual, ao contraditório e ampla defesa, por fim, faz-se necessária a continuidade da demanda, em
razão das alegações supracitadas;
CONSIDERANDO que já transcorreu o prazo de 120 (cento e vinte) dias da instauração da Notícia de Fato em lume, sendo necessárias novas
diligências, para obtenção de informações acerca do objeto dos autos.
Por fim, resta necessário o prosseguimento do feito em epígrafe, a fim de que sejam obtidas informações necessárias ao seu regular
impulsionamento.
DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO:
Instaurar-se o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, na forma do artigo 2º, § 4º ao § 7º, da Resolução do CNMP Nº. 23, de 17 de
setembro de 2007, e Resolução Nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, objetivando apurar
eventuais atos de improbidade administrativa, perpetrados por Conselheira Tutelar de Ilha Grande (PI), restando determinadas as seguintes
diligências iniciais:
a) autuação da presente Portaria, acompanhada dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme
determina o artigo 8º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com remessa desta
portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção - CACOP, para conhecimento,
conforme determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
b) remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme o artigo 4º,
inciso VI, e o artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
c) com cópia da manifestação, disposta em "ID: 53234441", oficie-se o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Ilha Grande (PI), para que complemente sua manifestação, encaminhando a documentação referenciada na resposta
anteriormente enviada a este órgão ministerial, ou seja, cópia do procedimento investigatório, em especial, as declarações das pessoas ouvidas,
fixando-se o prazo de resposta em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019;
d) oficie-se o Conselho Tutelar de Ilha Grande (PI), solicitando informações quanto ao endereço, e-mail e telefone da Sra. DAMINA LIMA PAZ,
para que a mesma seja oficiada, visando a manifestação acerca dos fatos narrados na denúncia, fixando-se o prazo de resposta em observância
ao Ato PGJ Nº. 931/2019;
Remeta-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Uma vez concluídos os prazos concedidos para ditas informações, certificado o cumprimento das solicitações, venham conclusos.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 24 de maio de 2022.
ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
PORTARIA N°. 12-05/2022
CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por ingerência do Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnaíba, Estado do
Piauí, responsável pela defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, com âncora no artigo 129, inciso III, da Constituição
Federal; no artigo 25, inciso IV, da Lei Nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1983; no artigo 36, inciso IV, da Lei Complementar Nº 12, de 18 de
dezembro de 1983, e no artigo 8º, § 1º, da Lei Nº 7.347/85, neste ato converte a Notícia de Fato registrada em SIMP sob o Nº. 003807369/2021, no necessário Procedimento Preparatório, com a finalidade de apurar a ausência de repasses, dentro dos prazos estabelecidos pelos
respectivos convênios, os valores de prestações de empréstimos consignados em folha de pagamento, perpetrados pelo Município de Ilha
Grande (PI), em detrimento dos ditames legais, em especial da Lei de Improbidade Nº. 8.429/92, o que reverbera o seguinte:
CONSIDERANDO que, ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127, da Carta Magna;
CONSIDERANDO que o artigo 37, caput, da Carta Magna, estabelece que "a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência";
CONSIDERANDO que, em sede de últimas diligências, restou oficiado o Senhor Isaac Emanuel Ferreira de Castro, Procurador-Geral do
Município de Ilha Grande (PI), solicitando informações, com a documentação comprobatória pertinente, sobre qual o montante total da dívida
atualizada da Prefeitura de Ilha Grande (PI), acerca do contrato firmado junto ao Banco Bradesco, referente a empréstimos consignados, com a
discriminação de quais os valores e meses em que constam débitos;
CONSIDERANDO que restou decorrido prazo de resposta do expediente supracitado, sem manifestação pelo destinatário, consoante Documento
N°. 53234745;
CONSIDERANDO que o prazo de 120 (cento e vinte) dias da instauração da Notícia de Fato em lume resta encerrado, ainda pendente de
conclusão das diligências determinadas em sede de Notícia de Fato.
Por fim,esgotado o prazo de tramitação do procedimento emepígrafe,faz-se necessária à sua prorrogação para que seja dada a ininterrupção
para apuração dos fatos em lume.
DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO:
Instaurar-se o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, na forma do artigo 2º, § 4º ao § 7º, da Resolução do CNMP Nº. 23, de 17 de
setembro de 2007, e da Resolução Nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com a finalidade de
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apurar a ausência de repasses, dentro dos prazos estabelecidos pelos respectivos convênios, os valores de prestações de empréstimos
consignados em folha de pagamento, perpetrados pelo Município de Ilha Grande (PI), em detrimento dos ditames legais, em especial da Lei de
Improbidade Nº. 8.429/92, determinando as seguintes providências:
1. autue-se a presente Portaria, acompanhada dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme
determina o artigo 8º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério público do Estado do Piauí, com remessa desta
portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP, para conhecimento, conforme determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
2. remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme 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;
3. com cópias da presente portaria de autuação, reitere-se os termos do Ofício Nº. 813/2022/3807-369/2021-SUPJ/PHB-PI, endereçado ao
Procurador-Geral do Município de Ilha Grande (PI), restando fixado o prazo resposta conforme o Ato PGJ Nº. 931/2019.
Remeta-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Uma vez concluídos os prazos concedidos para ditas informações, certificado o cumprimento das solicitações, venham conclusos.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 24 de maio de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
Notícia de Fato SIMP Nº. 000001-369/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Resta observada Notícia de Fato, autuada em SIMP sob o Nº. 000001-369/2022, com tramitação na 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI),
autuada após distribuição através de despacho do Promotor de Justiça Diretor de Sede, encaminhando o Ofício Nº. 146/AJD/21, do 2º Batalhão
de Polícia Militar do Estado do Piauí, no qual constam informações quanto ao pedido oriundo da Prefeitura de Parnaíba (PI), para apoio na
realização do "Réveillon de Parnaíba", na data de 31 de dezembro de 2021 e 1º de janeiro de 2022, época em que eventos desse tipo estavam
proibidos em virtude do Decreto Nº. 20.439, de 28 de dezembro de 2021, em conformidade com seu artigo 3°, § 5º.
Diante das informações, este órgão ministerial determinou que fosse oficiado o Município de Parnaíba (PI), na pessoa de seu Procurador-Geral, a
fim de apresentar manifestação quanto ao objeto noticiado, em especial, para que informe se houve a realização de evento festivo em
desrespeito às normas estaduais, tendo em vista a vedação prevista no Decreto Estadual Nº. 20.439, de 28 de dezembro de 2021, artigo 3º, § 5º,
devendo, em todo caso, juntar documentação comprobatória acerca do alegado.
Em resposta, através Ofício N°. 34/2022, a Procuradoria-Geral do Município de Parnaíba (PI) informou que a municipalidade não teria realizado
qualquer evento na data em questão. Salienta ainda, que a determinação do Prefeito foi o cancelamento de qualquer atividade festiva, mantida
apenas a tradicional queima de fogos, cuja participação restou restrita apenas à pessoa responsável por realizar a queima. Entretanto, o referido
órgão não remeteu qualquer documentação que comprovasse o alegado, de forma que foi determinada a expedição de ofício ao 2º BPM "BATALHÃO MAJOR OSMAR", solicitando informação quanto à eventual realização de fiscalização que comprove a realização de evento festivo
pela Prefeitura de Parnaíba (PI) contrário ao Decreto Estadual Nº. 20.439, de 28 de dezembro de 2021, artigo 3º, § 5, entre os dias 31 de
dezembro de 2021 e 1º de janeiro de 2022.
Em sede de nova manifestação, via Ofício Nº. 591/AJD/22, o comandante do 2° Batalhão de Polícia Militar do Estado do Piauí informou que não
houve a realização de evento pela Prefeitura de Parnaíba-PI no citado período.
É o sucinto relatório.
Passo à manifestação.
O procedimento em lume, tem por objetivo a apuração dos fatos apresentados pelo (a) noticiante concernente às supostas irregularidades
cometidas na realização do "Réveillon de Parnaíba", na data de 31 de dezembro de 2021 e 1º de janeiro de 2022, época em que eventos desse
tipo estavam proibidos em virtude do Decreto Nº. 20.439, de 28 de dezembro de 2021, em conformidade com seu artigo 3°, § 5º.
Ocorre que, após a devida investigação, na qual foi oportunizada a manifestação de ambas as partes envolvidas no procedimento em lume,
houve a alegação uníssona de inexistência de evento festivo que contrariasse as normas dispostas no Decreto Estadual, de forma que não se
mostra razoável a conversão desta Notícia de Fato em Procedimento Preparatório, uma vez que a questão se encontra solucionada.
Nesse diapasão, tais fatos somados embasam o processo de arquivamento dos presentes autos, conforme disposição do artigo 4º, inciso I, da
Resolução do CNMP Nº. 174/2020, senão vejamos:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
(...)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;"
Assim, determino o ARQUIVAMENTO do feito, na forma do artigo 4º, inciso I, da Resolução do CNMP Nº. 174/2017.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cientifique-se o noticiante acerca do arquivamento, por via eletrônica, encaminhando cópia da presente decisão de arquivamento e informações
apresentadas pelo noticiado, para fins de conhecimento, esclarecendo-lhe sobre a possibilidade de apresentação de recurso no prazo de 10 (dez)
dias, conforme artigo 4º, § 1º, da Resolução do CNMP Nº. 174/2017.
Por fim, decorrido o prazo recursal sem interposição de recurso, certifique e proceda o arquivamento dos autos do procedimento, com a devida
baixa no SIMP, conforme reza o artigo 5º, da Resolução Nº. 174/2017, do CNMP, informando ao CSMP, via ofício, por sistema eletrônico.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 24 de maio de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
Notícia de Fato SIMP Nº. 004081-369/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Resta observada Notícia de Fato registrada em SIMP sob o Nº. 004081-369/2021, com a finalidade de apurar eventual crime de desobediência,
bem como, conduta omissiva perpetrada pelo Município de Parnaíba (PI), no curso do Processo Nº. 0801288-83.2017.8.18.0031, com tramitação
na 04ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba (PI), concernente à incidência de atos de improbidade administrativa, a partir da reiterada omissão
quanto ao cumprimento de decisão judicial exarada nos autos.
O presente procedimento teve início a partir da abertura de vista dos autos do Processo Nº. 0801288-83.2017.8.18.0031, pelo juízo da 04ª Vara
Cível da Comarca de Parnaíba (PI), em sede de despacho, via Documento N°. 11407011, para extração de cópia, em razão da ausência de
manifestação do ente municipal, no prazo legal, ensejando a determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV, com posterior
decisão de bloqueio dos valores, em vista de ausência de cumprimento pelo ente municipal.
A partir de cópia dos autos, foi autuada a Notícia de Fato em SIMP Nº. 004081-369/2021, com tramitação na 01ª Promotoria de Justiça de
Parnaíba (PI), tendo como diligências iniciais o encaminhamento de cópia dos autos do Processo Nº. 0801288-83.2017.8.18.0031, à Secretaria
Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba (PI), para providências necessárias quanto à distribuição à Promotoria de Justiça Criminal com
atribuição em matéria de Crime de Desobediência, tipificado no artigo 330, do Código Penal Brasileiro, para fins de apuração da conduta omissiva
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do Procurador-Geral do Município de Parnaíba (PI), na seara criminal, bem como, a expedição de ofício ao Município de Parnaíba (PI), através do
seu Procurador-Geral, com cópia do Processo Nº. 0801288-83.2017.8.18.0031, para, querendo, apresentar manifestação nos autos, quanto à
configuração de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, caput, e inciso II, da Lei Nº. 8.429/1992, a partir do descumprimento de
determinação judicial exarada no curso do citado processo.
Ocorre que, em atendimento aos termos do aludido Despacho Inicial de Autuação, foi expedido o Ofício Nº. 377/2022/4081-369/2021-SUPJ/PHBPI, endereçado ao Procurador-Geral do Município de Parnaíba (PI), para manifestação acerca do objeto dos autos, no qual houve o decurso do
prazo, sem manifestação da parte.
É o sucinto relatório.
Passo à manifestação.
O procedimento em lume tem por objetivo apurar eventual incidência de atos de improbidade administrativa a partir da reiterada omissão
praticada pelo Município de Parnaíba (PI), quanto ao cumprimento de decisão judicial exarada nos autos do Processo Nº. 080128883.2017.8.18.0031.
Nesse contexto, tem-se que, conforme disposto na Lei Nº. 8.429/92, os atos de improbidade administrativa correspondem a situações que, a
uma, importem enriquecimento ilícito, a duas, causem prejuízo ao erário, a três, decorram de concessão ou aplicação indevida de benefício
financeiro ou tributário, bem como, atos atentatórios aos princípios da administração pública.
Destarte, o descumprimento de determinação judicial enquadrava-se na última situação acima exposta, como omissão indevida de prática de ato
de ofício, em descumprimento ao Princípio da Legalidade, incidindo, pois, em ato de improbidade administrativa que atentava contra os princípios
da Administração Pública, situação prevista no agora revogado artigo 11, inciso II, da Lei Nº. 8.429/1992.
Todavia, o referido dispositivo legal foi revogado em 26 de outubro de 2021, com a promulgação da Lei Nº. 14.230/2021, a qual alterou vários
artigos da lei de improbidade administrativa, conforme artigo 4º, da lei em comento. Por tal inovação legislativa, este órgão ministerial entende
não haver mais amparo legislativo na sustentação de ato ímprobo pela violação de princípios administrativos, diante do retardamento ou omissão
na prática de atos de ofício.
Ademais, conforme interpretação do novo texto legal do caput, do artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa - LIA, as situações
enquadradas como ato ímprobo que atentam contra os princípios da Administração Pública restam elencadas em rol taxativo, dispostos ao longo
dos incisos do referido artigo.
Conquanto a matéria seja recente e careça de posicionamento dos Tribunais Superiores, insta observar que o Superior Tribunal de Justiça - STJ,
já se posicionou no sentido de que o "princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica" aplica-se às normas de direito administrativo
sancionador, senão vejamos:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS.
PERÍODO ANTERIOR A IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
APLICABILIDADE. I - Consoante o decidido pelo plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2026, o regime será determinado pela data
da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II- As condutas atribuídas ao
Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência
da Lei Municipal n. 04.03.2008 (fls.40/41e), quando já vigente a lei municipal n. 13.530/03, a qual prevê causa atenuantes de pena, não
observadas na punição. III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03,
porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º., XL, da Constituição da República, alcança as leis que
disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV - Destarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a
dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. V - a pretensão
relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na
via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. VI - Recurso em
Mandado de Segurança parcialmente provido. (RMS 37.031/SP, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, J. 8-2-2018).
Portanto, tem-se que o sistema de improbidade administrativa adotou os Princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre os quais a
legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei penal benéfica, restando o entendimento de que não há mais amparo legislativo que
fundamente a extração de cópia dos autos para fins de autuação de procedimento próprio de investigação acerca das condutas omissivas
perpetradas pelo Município de Parnaíba (PI), em razão da expressa alteração do caput, bem como, revogação do inciso II, do artigo 11, da Lei
Nº. 8.429/1992.
Assim, verifica-se que, com a alteração da Lei de Improbidade Administrativa - LIA, mais precisamente quanto à revogação do inciso II, do artigo
11, da Lei Nº. 8.429/1992, o presente procedimento perdeu seu objeto, visto que a conduta omissiva perpetrada pelo agente público nos autos
não possui previsão no rol taxativo de condutas elencadas no artigo 11, da norma supracitada, fato que embasa o processo de arquivamento dos
presentes autos, conforme disposição do artigo 4º, inciso I, da Resolução CNMP Nº. 174/2017.
Deixa-se de cientificar o noticiante, em razão da instauração de procedimento a partir de dever de ofício, nos termos do artigo 4º, § 2º, da
Resolução CNMP Nº. 174/2017.
Comunique-se o arquivamento dos autos ao CSMP, por ofício, via sistema eletrônico.
Remeta-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Registros necessários em SIMP.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 24 de maio de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
Notícia de Fato SIMP Nº. 004151-369/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Resta observada Notícia de Fato registrada em SIMP sob o Nº. 004151-369/2021, com a finalidade de apurar eventual crime de desobediência,
bem como, conduta omissiva perpetrada pelo Município de Parnaíba (PI), no curso do Processo Nº. 0800517-71.2018.8.18.0031, com tramitação
na 04ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba (PI), concernente à incidência de atos de improbidade administrativa, a partir da reiterada omissão
quanto ao cumprimento de decisão judicial exarada nos autos.
O presente procedimento teve início a partir da abertura de vista dos autos do Processo Nº. 0800517-71.2018.8.18.0031, por este órgão
ministerial, por meio de manifestação constante no Documento Nº. 34261911, anexo 02, fls. 151, para extração de cópia, em razão da ausência
de cumprimento pelo ente municipal, no prazo legal, ensejando a determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV, com
posterior decisão de bloqueio dos valores.
A partir de cópia dos autos, foi autuada a Notícia de Fato em SIMP Nº. 004151-369/2021, com tramitação na 01ª Promotoria de Justiça de
Parnaíba (PI), tendo como diligências iniciais o encaminhamento de cópia dos autos do Processo Nº. 0800517-71.2018.8.18.0031, à Secretaria
Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba (PI), para providências necessárias quanto à distribuição à Promotoria de Justiça Criminal com
atribuição em matéria de Crime de Desobediência, tipificado no artigo 330, do Código Penal Brasileiro, para fins de apuração da conduta omissiva
do Procurador-Geral do Município de Parnaíba (PI), na seara criminal, bem como, a expedição de ofício ao Município de Parnaíba (PI), através do
seu Procurador-Geral, com cópia do Processo Nº. 0800517-71.2018.8.18.0031, para, querendo, apresentar manifestação nos autos, quanto à
configuração de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, caput, e inciso II, da Lei Nº. 8.429/1992, a partir do descumprimento de
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determinação judicial exarada no curso do citado processo.
Ocorre que, em atendimento aos termos do aludido Despacho Inicial de Autuação, foi expedido o Ofício Nº. 914/2022/4151-369/2021 SUPJ/PHB-PI, endereçado ao Procurador-Geral do Município de Parnaíba (PI), para manifestação acerca do objeto dos autos, no qual houve o
decurso do prazo sem manifestação da parte.
É o sucinto relatório.
Passo à manifestação.
O procedimento em lume tem por objetivo apurar eventual incidência de atos de improbidade administrativa a partir da reiterada omissão
praticada pelo Município de Parnaíba (PI), quanto ao cumprimento de decisão judicial exarada nos autos do Processo Nº. 080051771.2018.8.18.0031.
Nesse contexto, tem-se que conforme disposto na Lei Nº. 8.429/92, os atos de improbidade administrativa correspondem a situações que, a uma,
importem enriquecimento ilícito, a duas, causem prejuízo ao erário, a três, decorram de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro
ou tributário, bem como, atos atentatórios aos princípios da administração pública.
Destarte, o descumprimento de determinação judicial enquadrava-se na última situação acima exposta, como omissão indevida de prática de ato
de ofício, em descumprimento ao Princípio da Legalidade, incidindo, pois, em ato de improbidade administrativa que atentava contra os princípios
da Administração Pública, situação prevista no agora revogado artigo 11, inciso II, da Lei Nº. 8.429/1992.
Todavia, o referido dispositivo legal foi revogado em 26 de outubro de 2021, com a promulgação da Lei Nº. 14.230/2021, a qual alterou vários
artigos da lei de improbidade administrativa, conforme artigo 4º, da lei em comento. Por tal inovação legislativa, este órgão ministerial entende
não haver mais amparo legislativo na sustentação de ato ímprobo pela violação de princípios administrativos, diante do retardamento ou omissão
na prática de atos de ofício.
Ademais, conforme interpretação do novo texto legal do caput, do artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa, as situações enquadradas
como ato ímprobo que atentam contra os princípios da Administração Pública restam elencadas em rol taxativo, dispostos ao longo dos incisos do
referido artigo.
Conquanto a matéria seja recente e careça de posicionamento dos Tribunais Superiores, insta observar que o Superior Tribunal de Justiça - STJ,
já se posicionou no sentido de que o "princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica" aplica-se às normas de direito administrativo
sancionador, senão vejamos:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS.
PERÍODO ANTERIOR A IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
APLICABILIDADE. I - Consoante o decidido pelo plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2026, o regime será determinado pela data
da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II- As condutas atribuídas ao
Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência
da Lei Municipal n. 04.03.2008 (fls.40/41e), quando já vigente a lei municipal n. 13.530/03, a qual prevê causa atenuantes de pena, não
observadas na punição. III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03,
porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º., XL, da Constituição da República, alcança as leis que
disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV - Destarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a
dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. V - a pretensão
relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na
via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. VI - Recurso em
Mandado de Segurança parcialmente provido. (RMS 37.031/SP, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, J. 8-2-2018).
Portanto, tem-se que o sistema de improbidade administrativa adotou os Princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre os quais a
legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei penal benéfica, restando o entendimento de que não há mais amparo legislativo que
fundamente a extração de cópia dos autos para fins de autuação de procedimento próprio de investigação acerca das condutas omissivas
perpetradas pelo Município de Parnaíba (PI), em razão da expressa alteração do caput, bem como, revogação do inciso II, do artigo 11, da Lei
Nº. 8.429/1992.
Assim, verifica-se que, com a alteração da Lei de Improbidade Administrativa, mais precisamente quanto à revogação do inciso II, do artigo 11, da
Lei Nº. 8.429/1992, o presente procedimento perdeu seu objeto, visto que a conduta omissiva perpetrada pelo agente público nos autos não
possui previsão no rol taxativo de condutas elencadas no artigo 11, da norma supracitada, fato que embasa o processo de arquivamento dos
presentes autos, conforme disposição do artigo 4º, inciso I, da Resolução CNMP Nº. 174/2017.
Deixa-se de cientificar o noticiante, em razão da instauração de procedimento a partir de dever de ofício, nos termos do artigo 4º, § 2º, da
Resolução do CNMP Nº. 174/2017.
Comunique-se o arquivamento dos autos ao CSMP, por ofício, via sistema eletrônico.
Remeta-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Registros necessários em SIMP.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 24 de maio de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
Procedimento Preparatório SIMP Nº. 003233-369/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Resta observado Procedimento Preparatório registrado em SIMP sob o Nº. 003233-369/2021, com a finalidade de apurar eventual crime de
desobediência, bem como, conduta omissiva perpetrada pelo Município de Parnaíba (PI), no curso do Processo Nº. 0801720-34.2019.8.18.0031,
com tramitação na 04ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba (PI), concernente à incidência de atos de improbidade administrativa, a partir da
reiterada omissão quanto ao cumprimento de decisão judicial exarada nos autos.
O presente procedimento teve início a partir da abertura de vista dos autos do Processo Nº. 0801720-34.2019.8.18.0031, por este órgão
ministerial, por meio de manifestação constante no Documento Nº. 33764275, anexo 02, fls. 57, para extração de cópia, em razão da ausência de
cumprimento pelo ente municipal, no prazo legal, ensejando a determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV, com posterior
decisão de bloqueio dos valores.
A partir de cópia dos autos, foi autuada a Notícia de Fato em SIMP Nº. 003233-369/2021, com tramitação na 01ª Promotoria de Justiça de
Parnaíba (PI), tendo como diligências iniciais o encaminhamento de cópia dos autos do Processo Nº. 0801720-34.2019.8.18.0031, à Secretaria
Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba (PI), para providências necessárias quanto à distribuição à Promotoria de Justiça Criminal com
atribuição em matéria de Crime de Desobediência, tipificado no artigo 330, do Código Penal Brasileiro, para fins de apuração da conduta omissiva
do Município de Parnaíba (PI), na seara criminal, bem como, a expedição de ofício ao Município de Parnaíba (PI), através do seu ProcuradorGeral e Procurador Municipal de Saúde, com cópia do Processo Nº. 0801720-34.2019.8.18.0031, para, querendo, apresentar manifestação nos
autos, quanto à configuração de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, caput, e inciso II, da Lei Nº. 8.429/1992, a partir do
descumprimento de determinação judicial exarada no curso do citado processo.
Cumpridas as diligências em supra, consta manifestação encaminhada pela Procuradoria Geral do Município de Parnaíba (PI), através do Ofício
Nº. 117/2021, informando que, compulsando os autos do processo judicial em epígrafe, verifica-se que a obrigação foi plenamente satisfeita em
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18 de agosto de 2021, e que foi encaminhado o devido expediente à Secretaria de Fazenda por meio do MEMO. 023/2020/PROJUR para
providências. Ademais, informa que não se verifica a ocorrência de dolo por parte dos agentes públicos, tão pouco danos ao erário, o que afasta
a incidência de qualquer ato de improbidade.
Decorrido o prazo da Notícia de Fato, foi realizada a conversão dos autos em Procedimento Preparatório, a partir da Portaria Nº. 02-01/2021, via
Documento Nº. 34478936, visando seu efetivo cumprimento.
Ato contínuo, em atendimento aos termos da portaria supracitada, foi expedido o Ofício Nº. 913/2022/3233-369/2021 - SUPJ/PHB-PI, endereçado
à Procuradoria-Geral do Município de Parnaíba (PI), porém, houve o decurso do prazo sem apresentação de resposta.
É o sucinto relatório.
Passo à manifestação.
O procedimento em lume tem por objetivo apurar eventual incidência de atos de improbidade administrativa a partir da reiterada omissão
praticada pelo Município de Parnaíba (PI), quanto ao cumprimento de decisão judicial exarada nos autos do Processo Nº. 080172034.2019.8.18.0031.
Nesse contexto, tem-se que conforme disposto na Lei Nº. 8.429/92, os atos de improbidade administrativa correspondem a situações que, a uma,
importem enriquecimento ilícito, a duas, causem prejuízo ao erário, a três, decorram de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro
ou tributário, bem como, atos atentatórios aos princípios da administração pública.
Destarte, o descumprimento de determinação judicial enquadrava-se na última situação acima exposta, como omissão indevida de prática de ato
de ofício, em descumprimento ao Princípio da Legalidade, incidindo, pois, em ato de improbidade administrativa que atentava contra os princípios
da Administração Pública, situação prevista no agora revogado artigo 11, inciso II, da Lei Nº. 8.429/1992.
Todavia, o referido dispositivo legal foi revogado em 26 de outubro de 2021, com a promulgação da Lei Nº. 14.230/2021, a qual alterou vários
artigos da lei de improbidade administrativa, conforme artigo 4º, da lei em comento. Por tal inovação legislativa, este órgão ministerial entende
não haver mais amparo legislativo na sustentação de ato ímprobo pela violação de princípios administrativos, diante do retardamento ou omissão
na prática de atos de ofício.
Ademais, conforme interpretação do novo texto legal do caput, do artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa, as situações enquadradas
como ato ímprobo que atentam contra os princípios da Administração Pública restam elencadas em rol taxativo, dispostos ao longo dos incisos do
referido artigo.
Conquanto a matéria seja recente e careça de posicionamento dos tribunais superiores, insta observar que o Superior Tribunal de Justiça - STJ,
já se posicionou no sentido de que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica aplica-se às normas de direito administrativo
sancionador, senão vejamos:
"DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS.
PERÍODO ANTERIOR A IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
APLICABILIDADE. I - Consoante o decidido pelo plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2026, o regime será determinado pela data
da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II- As condutas atribuídas ao
Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência
da Lei Municipal n. 04.03.2008 (fls.40/41e), quando já vigente a lei municipal n. 13.530/03, a qual prevê causa atenuantes de pena, não
observadas na punição. III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03,
porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º., XL, da Constituição da República, alcança as leis que
disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV - Destarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a
dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. V - a pretensão
relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na
via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. VI - Recurso em
Mandado de Segurança parcialmente provido. (RMS 37.031/SP, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, J. 8-2-2018)."
Portanto, tem-se que o sistema de improbidade administrativa adotou os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre os quais a
legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei penal benéfica, restando o entendimento de que não há mais amparo legislativo que
fundamente a extração de cópia dos autos para fins de autuação de procedimento próprio de investigação acerca das condutas omissivas
perpetradas pelo Município de Parnaíba (PI), em razão da expressa alteração do caput, bem como, revogação do inciso II, do artigo 11, da Lei
Nº. 8.429/1992.
Assim, verifica-se que, com a alteração da lei de improbidade administrativa, mais precisamente quanto à revogação do inciso II, do artigo 11, da
Lei Nº. 8.429/1992, o presente procedimento perdeu seu objeto, visto que a conduta omissiva perpetrada pelo agente público nos autos não
possui previsão no rol taxativo de condutas elencadas no artigo 11, da norma supracitada, fato que embasa o processo de arquivamento dos
presentes autos, conforme disposição do artigo 10, caput, da Resolução do CNMP Nº. 20/2007, senão vejamos:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de
fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do
procedimento preparatório."
Para fins de cumprimento do disposto no § 2º, do artigo 10, da Resolução CNMP Nº. 23/2007, determino a remessa dos autos do presente
procedimento ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público para homologação deste arquivamento.
Cientifique-se o Juízo da 04ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba (PI), acerca do arquivamento, por via eletrônica, encaminhando cópia da
presente promoção de arquivamento, para fins de conhecimento, esclarecendo-lhe sobre a possibilidade de apresentar razões escritas ou
documentos, nos termos do artigo 10, § 3º, da Resolução CNMP Nº. 23/2007.
Remetam-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Registros necessários em SIMP.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 24 de maio de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)

3.6. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ - PI23701
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVONº02/2022
PORTARIANº 02/2022
FINALIDADE: Acompanhar a situação da transferência de presos da Delegacia Regional de Polícia Civil de Uruçuí aos estabelecimentos
prisionais adequados.
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por meio da 1ª
Promotoria de Justiça de Uruçuí, no exercício de suas atribuições, com esteio no art. 129, inciso VII, da Constituição Federal; na Lei
Complementar Estadual nº 12/93; na Resolução CNMP nº 20/2007; no art. 8º e seguintes da Resolução CNMP nº 174/2017 e na Resolução
CPJ/MPPI nº 06/2015;
Considerandoque, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
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democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade
policial;
Considerando que, o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos
procedimentos empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Polícias voltada
para a persecução penal e o interesse público, atentando, especialmente, para: I - o respeito aos direitos fundamentais assegurados na
Constituição Federal e nas leis; II - a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público; III - a prevenção da
criminalidade; IV - a finalidade, a celeridade, o aperfeiçoamento e a indisponibilidade da persecução penal; V - a prevenção ou a correção de
irregularidades, ilegalidades ou de abuso de poder relacionados à atividade de investigação criminal; VI - a superação de falhas na produção
probatória, inclusive técnicas, para fins de investigação criminal; VII - a probidade administrativa no exercício da atividade policial, de acordo com
o estabelecido no art. 2º da Resolução nº 20/2007 do CNMP;
Considerandoque estão sujeitos ao controle externo da atividade policial, na forma do art. 129, inciso VII, da Constituição Federal, da legislação
em vigor, os organismos policiais relacionados no art. 144 da Constituição Federal, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou
instituição, civil ou militar, à qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com
a segurança pública e persecução criminal, conforme prevê o art. 1º da Resolução nº 20/2007 do CNMP;
Considerandoque, entre as atribuições do controle externo concentrado da atividade policial, o art. 4º, inciso IV, da Resolução nº 20/2007 do
CNMP determina aos órgãos do Ministério Público o dever de fiscalizar o cumprimento dos mandados de prisão, das requisições e demais
medidas determinadas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, inclusive no que se refere aos prazos;
Considerando o possível descumprimento o Termo de Acordo de Cooperação em razão de o prazo para recebimento dos presos estar sendo
elastecido, colocando em risco a segurança na Delegacia Regional de Uruçuí- PI;
Considerando a fuga dos presos ELCIO MOREIRA DO VALE, LUCIEL BRITO DOS SANTOS, FERNANDO BARBOSA FERREIRA e
ORLANDO MARTINS DE SOUSA, da carceragem da Delegacia de Polícia de Uruçuí, no ano de 2021, consoante informado pela autoridade de
polícia local no Ofício nº 913/2021/PC-PI - fato apurado na Notícia de Fato n°76/2021 (Ref.SIMP000560-205/2021);
Considerando que no Ofício nº 005/2022 - GJ da 1ª Vara daComarca de Floriano/PI, do dia 30/03/2022, encaminhando ao Gerente da
Penitenciária Gonçalo de Castro Lima, em Floriano/PI, o Juiz de Direito da 1ª Vara/Corregedor do Presídio recomenda que a partir daquela data
não receba presos provisórios de outras comarcas, salvo mediante prévia autorização daquele Juízo;
Considerandoque, por meio do Ofícionº922/2022/SEJUS-PI/GAB/ASTEC, de 31/03/2022, a SEJUS-PI informou que a região Sul do Estado do
Piauí possui 05 (cinco) unidades penais e que a autoridade policial de Uruçuí/PI solicita que todos os presos sejam encaminhados
exclusivamente para a Penitenciária de São Gonçalo de Castro Lima, em Floriano/PI, por questão de ser a unidade mais próxima de Uruçuí e que
conforme expôs a referida Secretaria esta unidade penal é a mais vulnerável, em decorrência da lotação carcerária, estrutura física antiga e frágil
e baixo efetivo de policiais penais, o que inviabiliza que todos os presos sejam encaminhados exclusivamente para Floriano;
Considerando que há um protocolo de recebimento de presos no âmbito do sistema penitenciário do Estado do Piauí, regulamentado pela
Portaria GSJ nº 121/2015 que, em seu art. 1º, disciplina que o recebimento de internos provenientes de Distritos Policiais pelas Unidades
Prisionais da Secretaria de Justiça depende de agendamento prévio estipulado pela Diretoria da Unidade de Administração Penitenciária - DUAP,
que indicará para as Gerências de Polícia Metropolitana GPM/PC-PI e do interior da Polícia Civil GPI/PC-PI, o estabelecimento, data e horário
das inclusões. E ainda, que no §2º do referido ato administrativo há a previsão expressa de ser vedada a inclusão automática de internos sem a
anuência da Secretaria de Justiça, através da
DUAP, sob pena de comprometimento da ordem e segurança penitenciária e responsabilização administrativa do descumpridor dessa violação,
nos termos da lei;
Considerandoo ProtocolodeAtendimentoregistradonoSIMPsobonº000199-205/2022que trata do mesmo objeto ora em análise;
Considerandoque, no âmbito do Ministério Público, o procedimento administrativo é o instrumento que visa sanar as deficiências ou
irregularidades detectadas no exercício do controle externo da atividade policial, consoante § 2º do art. 4º da Resolução nº 20/2007 do CNMP;
Considerandoque, no âmbito do Ministério Público, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, conforme dispõe inciso II, do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do
CNMP;
Considerando que o procedimento administrativo não tem cará- ter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um
ilícito específico;
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 21/2022 em ProcedimentoAdministrativonº02/2022(SIMP000186-205/2022)para acompanhar a situação
em relação à transferência de presos da Delegacia Regional de Polícia Civil de Uruçuí aos estabelecimentos prisionais adequados,
determinando-se:
Sejam comunicados o Procurador-GeraldeJustiçadoMinis-tério Público do Estado do Piauí e a Corregedoria Geral
doMinistérioPúblicodoEstadodoPiauí, acerca da instauração do procedimento, com cópia da presente portaria, via e-mail ou E-doc do sistema
Athenas do MPPI;
Seja extraída cópia do Protocolo de Atendimento registrado no SIMP sob o nº 000199-205/202 e, ato contínuo, seja anexada aos presentes
autos;
Seja expedido ofício ao GACEP do Ministério Público do Es-tado do Piauí solicitando auxílio em relação à condução e or- ganização de
reunião entre Ministério Público do Estado doPiauí, SecretariadeSegurançaPúblicadoEstadodoPiauí,Secretaria de Justiça do Estado do
Piauí (SEJUS/PI) e De-legaciadePolíciaCivildeUruçuí/PI, encaminhe-se anexo ao ofício cópia integral do Procedimento Administrativo nº
02/2022 (SIMP 000186-205/2022) para possibilitar a análise adequada do caso;
Seja encaminhada cópia desta Portaria para fins de publica-ção no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e- mail institucional,
devendo o envio ser certificado nos autos.
Autue-se e registre-se a instauração no SIMP e arquive-se cópia da Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça.
Uruçuí-PI, 16 de maio de 2022.
Lenara Batista Carvalho Porto Promotora de Justiça

3.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ - PI23702
DESPACHO DE PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Inquérito Civil nº 54/2021 SIMP nº 000067-206/2021
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar suposta ausência de controle na dispensação de medicamentos e de farmacêutico em tempo
integral no Hospital Regional Senador Dirceu Arcoverde em Uruçuí-PI.
Chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através de representação do senhor Joordyouro Oliveira Passos, informação que, durante
o período em que o noticiante exerceu o cargo de farmacêutico no Hospital Regional Senador Dirceu Arcoverde (20 de julho de 2020 a 14 de
janeiro de 2021), percebeu que ocorreu um grande desvio de finalidade administrativa no Hospital, supostamente por interesses políticos no
ambiente de trabalho.
Segundo os fatos noticiados, ocorreram diversas irregularidades no referido Hos- pital, a saber, não administração de medicamentos nos
pacientes, mesmo quando prescritos pelos médicos; desfalque na quantidade de medicamentos e testes rápidos para a COVID-19; que já
encontrou medicamentos embalados e escondidos na sala de medicação, e que deveri- am ter sido administrados aos pacientes; que, no
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atendimento aos pacientes com COVID-19, ocorre negligência por parte de servidores do Hospital, que inclusive recusam atendê-los.
Em oitiva extrajudicial por videoconferência (id 33168502), foram colhidas infor- mações complementares do noticiante a respeito das
irregularidades apontadas na representa- ção, relatando também que não há farmacêutico em tempo integral no Hospital Regional Se- nador
Dirceu Arcoverde em Uruçuí-PI, o que prejudicava o efetivo controle na dispensação dos medicamentos, e que a suposta recusa de atendimento
dos pacientes com COVID-19, também ocorre com pacientes com deficiências intelectuais, por parte da servidora Rosangela do Hospital (fato
objeto de investigação apartada).
Ato contínuo, foi realizada audiência extrajudicial no dia 24 de junho de 2021 às 10h30min, por videoconferência, com Patrick Firmino de Neiva
Costa e Carla Neuwald Ribeiro (id 33346879), que exercem os cargos de Diretor e Farmacêutica do referido Hospital, respectivamente.
Respondendo aos questionamentos na audiência, o Diretor e a Farmacêutica do Hospital informaram, em resumo, que a dispensação de
medicamentos tem ocorrido de forma regular no Hospital, e que costumam ser realizadas inspeções técnicas do Tribunal de Contas
do Estado do Piauí, da Secretaria Estadual de Saúde, e que, inclusive, recentemente, foi realizada inspeção técnica do Conselho Regional de
Farmácia do Estado do Piauí, no Hospital, em junho de 2021.
Outrossim, na audiência, foi requisitado que o Diretor do Hospital encaminhe a esta Promotoria de Justiça manifestação por escrito relatando, de
forma circunstanciada, todas as informações apresentadas durante a oitiva realizada.
À id 33357179, foi juntada manifestação do Diretor do Hospital e documentos (id 33365473) acerca da rotina de trabalho e como é realizada a
organização de fichas, protocolos e planilhas, na referida Unidade Hospitalar.
Por fim, requisitadas informações, o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Piauí encaminhou ficha de verificação de atividades e termo
de visita ao Hospital Regional Senador Dirceu Arcoverde em Uruçuí-PI (id 33725534), no qual consta a conclusão de que a farmácia do Hospital
Regional Senador Dirceu Arcoverde deve providenciar e homologar junto ao CRF-PI profissional farmacêutico durante todo o horário de
funcionamento da farmácia, bem como providenciar sistema de dispensação e controle de estoque de medicamentos informatizado, visto que
constatado que sistema atual é apenas manual.
No essencial, é o relatório.
Compulsando os autos, verificou-se que a única irregularidade apontada na inspeção do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Piauí foi a
falta de homologação no Conselho dos dados dos profissionais farmacêuticos, que atuam durante todo o horário de funcionamento. Isso porque,
no relatório, consta que a farmacêutica estava presente no momento da inspeção realizada em junho de 2021, mas não estava em setembro de
2021.
Dessa forma, a inspeção do Conselho Regional de Farmácia denota que há sim farmacêutica lotada na referida Unidade Hospitalar (Carla
Neuwald Ribeiro), mas tal profissional não foi registrada no Conselho como farmacêutica do hospital. Tal irregularidade, porém, é de atribuição do
próprio conselho fiscalizar, que, por sua vez, já notificou a direção do hospital a respeito disso, bem como quanto a necessidade de providenciar
farmacêutico durante todo o período de funcionamento do hospital (id 33725534).
Outrossim, a inspeção comprovou que há controle de dispensação de medicamentos no Hospital. Nesse ponto, o relatório apontou que existe
método mais adequado e eficiente de controle (informatizado), mas não indicou que o método adotado é inadequado ou obsoleto. Assim,
considerando as conclusões do relatório da inspeção supracitada, concluiu-se que não há ilegalidade no método utilizado pelo hospital no período
investigado.
Além disso, à vista dos documentos apresentados pela Direção do Hospital (id 33357179 e id 33365473), foi demonstrada a rotina de trabalho, e
como ocorre a organização de fichas, protocolos e planilhas, na referida Unidade Hospitalar.
Ante o exposto, não configurada a prática de ato improbo ou lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério
Público que justifique a continuidade da investigação ou propositura de Ação Civil Pública, promovo o ARQUIVAMENTO do pre- sente Inquérito
Civil, nos termos do art. 10 da Resolução nº 23 de 2007 do CNMP.
Diante disso, nos termos do Enunciado nº 01/2019 do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, determino a notificação do
noticiante, JoordyouroOliveira Passos, bem como dos investigados, Patrick Firmino de Neiva Costa e
CarlaNeuwaldRibeiro,respectivamente,DiretoreFarmacêuticadoHospitalRegionalSenador Dirceu Arcoverde em Uruçuí-PI, para ciência
do despacho de arquivamento, preferencialmente por meio eletrônico ou carta com aviso de recebimento, devidamente acompanhada de
certidão de confirmação de recebimento lavrada por oficial do Ministério Público. Por sua vez, não sendo possível localizá-los, certifique-se nos
autos e promova-se a ciência do noticiante e dos investigados quanto ao teor do despacho mediante publicação de edital no diário oficial.
Junte-se aos autos a certidão a respeito da ciência pessoal do investigado e comprovante da publicação do edital para ciência dos interessados
do teor do despacho de arquivamento e, após o prazo de 03 (três) dias, remeta-se os autos ao Conselho Superior do MPPI para apreciação, nos
termos do art. 10, §1º da Resolução nº 23 de 2007 do CNMP.
Uruçuí, 24 de maio de 2022.
Edgar dos Santos Bandeira Filho Promotor de Justiça
DESPACHO DE PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Inquérito Civil n. 43/2021Simpn.000569-206/2021
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar suposta nomeação irregular de Cássio Ribeiro para o cargo de Professor de Polivalência no
Município de Uruçuí-PI.
Chegou ao o conhecimento desta Promotoria de Justiça que Cássio Ribeiro foi aprovado e nomeado no último concurso público do Município de
Uruçuí, para o cargo de Professor de Polivalência, mas que não possui graduação em curso superior de Pedagogia, requisito exigido no edital.
Em razão disso, foram requisitadas informações ao Município de Uruçuí, a respeito se o investigado comprovou os requisitos necessários para
ser investido no cargo supracitado. Assim, o Município de Uruçuí informou que o Cássio Ribeiro apresentou certidão de conclusão de curso de
Licenciatura em Pedagogia e o histórico escolar, bem como, o espelho informando o reconhecimento da faculdade junto ao Ministério da
Educação. Certidão (id 31038381) expedida pela assessoria desta Promotoria de Justiça, informando que, em contato telefônico com o número
(35) 3851-3228, feito no dia 11 de março de 2019, foi recebida a informação de que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Boa Esperança - FAFIBE não oferece curso na modalidade à distância.
Além disso, foram requisitadas informações à Universidade Federal do Piauí, segundo a qual o investigado se formou em Química naquela
instituição, por meio da modalidade EAD (id 32059416). Já a Universidade Estadual do Piauí informou que, em novembro de 2020, o investigado
estava estudando o IV bloco do curso de Administração, também na modalidade EAD, no Polo de Baixa Grande do Ribeiro (id 32272137).
Ato contínuo, foi expedida Precatória Ministerial à 2ª Promotoria de Justiça de Boa Esperança - MG, solicitando a realização de diligência,
objetivando que o Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Boa Esperança - FAFIBE, informe qual a modalidade de ensino
(presencial ou à distância) cursada pelo aluno Cássio Ribeiro dos Santos e documentos comprobatórios da frequência e aproveitamento dele no
curso, mas não houve resposta.
Oficiado, o investigado apresentou cópia do diploma de conclusão do curso de nível superior em Licenciatura em Pedagogia pela Faculdade de
Filosofia Ciências e Letras de
Boa Esperança - FAFIBE, bem como histórico escolar e declaração de conclusão do referido curso (id 33480633).
Por fim, chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através de intimação no sistema PJe do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí,
que tramita no juízo da Vara Única da Comarca de Uruçuí, Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Ação De Obrigação de Fazer
com Pedido de Tutela Antecipada Liminar proposta por Dalvita do Nascimento Santos em face do Município de Uruçuí e de Cassio Ribeiro dos
Santos (processo n. 0801010-36.2020.8.18.0077).
No essencial, é o relatório.
O cerne do objeto de investigação do presente procedimento consiste em apurar se o investigado Cassio Ribeiro dos Santos cumpriu os
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requisitos previstos no edital n. 001/2018 para provimento do cargo de Professor de Polivalência do Município de Uruçuí (cargo 171).
Nesse ponto, o Edital n. 001/2018 prevê como requisito para ser investido no cargo de professor polivalente do Povoado Barra de Volta (cargo
171), é a formação em Cur- so Superior em Pedagogia em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
A respeito disso, o Município de Uruçuí confirmou que o investigado para tomar posse no cargo supracitado apresentou Certidão de Conclusão
de Curso de Licenciatura em Pedagogia e histórico acadêmico, bem como espelho informando o reconhecimento da faculdade junto ao Ministério
da Educação.
Por sua vez, o investigado também apresentou cópia de diploma de conclusão de curso superior em Licenciatura em Pedagogia pela Faculdade
de Filosofia Ciências e Letras de Boa Esperança - FAFIBE, bem como histórico acadêmico constando todas as disciplinas cursadas, inclusive
com aprovação de Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) - id 33480633.
Analisando o diploma apresentado pelo investigado, verificou-se que a conclusão do Curso de Graduação em Pedagogia ocorreu no dia 14 de
dezembro de 2018 e a colação de grau em 04 de maio de 2019, e que foi registrado no Ministério da Educação (MEC).
Nesse sentido, a Portaria n. 1.095, de 25 de outubro de 2018, do Ministério da Educação (MEC), que dispõe sobre a expedição e o registro de
diplomas de cursos superiores de graduação no âmbito do sistema federal de ensino, estabelece que:
Art. 2º Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu
titular.
Em consulta ao sítio eletrônico do e-MEC1, verificou-se que a FAFIBE, Campus Boa Esperança - MG, não obstante esteja em supervisão do
MEC, permanece com sua situação ativa, e que, de fato, possui autorização do MEC para ofertar o curso de Pedagogia (Código 93789), que
permanece em atividade, na modalidade presencial (conforme também foi certificado nos autos - id 31038381).
Com efeito, à vista das informações já obtidas no decorrer da investigação, notadamente da certidão à id 3103838, a consulta formulada ao site
do e-MEC e as informações prestadas pelo investigado no bojo do processo n. 0801010-36.2020.8.18.0077, as informações que foram solicitadas
na carta precatória já foram suficientemente esclarecidas. Afinal, conforme apurado, o curso na FAFIBE é presencial, mas o investigado informou
que cumpriu a carga horária do curso através de parceria desta instituição de ensino com o Instituto de Ensino Superior e Tecnológico de Balsas,
localizado no Maranhão.
Portanto, considerando que o diploma apresentado possui registro no MEC e foi expedido por Instituição de Ensino Superior (IES) com
autorização para ofertar o curso de Pedagogia, é possível concluir que o diploma de conclusão de curso superior apresentado pelo investigado
para tomar posse no referido cargo possui presunção de validade.
A propósito, a Portaria n. 1.095, de 25 de outubro de 2018 prevê:
Art.
25.
A
validade
dos
diplomas
dependedosrequisitosexigidosna
legislação
e
da
regularidadedosprocedimentosdeexpediçãoeregistroadotadospelasIES.
§ 1º O reconhecimento do curso é requisito obrigatório para o registro e validade do diploma.
§ 2º A colação de grau é requisito obrigatório para expedição do diploma.
§ 3º As IES públicas e privadas deverão tornar nulos os atos de expedição e de registro de diplomas, quando inidôneos ou eivados de vícios de
legalidade ou quando constatada falsidade documental ou declaratória.
§
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seinidôneososatosdeexpediçãoeregistrodediplomasproduzidoscomoobjetivodesimulartitulaçãonãofundamentadaemtrajetória
acadêmica regular em cursos superiores reconhecidos no âmbito dosrespectivossistemas deensino.
Nesse aspecto, a parceria mencionada pelo investigado entre instituições de ensino superior, por si só, não invalida o diploma, salvo se
comprovada falsidade ou outra ilicitude que torne o diploma inidôneo e, por consequência, ilegal a nomeação e posse do investigado
1 Disponível em:
https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NTU0/
c1b85ea4d704f246bcced664fdaeddb6/UEVEQUdPR0lB. Acesso em 18 de maio de 2022.
no cargo supracitado.
Dessa forma, considerando a presunção da validade do diploma registrado no MEC, não há elementos que evidenciem que a Administração
Municipal agiu de forma arbitrária e imotivada ao nomear e empossar o candidato aprovado dentro da vaga prevista no edital e que comprovou os
requisitos para ser investido no cargo.
Neste caso, embora o investigado não tenha demonstrado nos autos do processo supracitado a trajetória acadêmica especificamente referente à
IESB-Balsas, foi apresentado nos autos deste Inquérito Civil, o histórico acadêmico junto à FAFIBE, instituição de ensino superior reconhecida
pelo MEC e que emitiu o diploma do investigado.
Logo, considerando a presunção de validade do diploma expedido, não há elementos suficientes que gerem dúvidas razoáveis sobre a
idoneidade da formação acadêmica do servidor investigado, que viciem a investidura no cargo de Professor de Polivalência no Município de
Uruçuí.
Ante o exposto, considerando a presunção de validade do diploma do servidor ex- pedido por IES reconhecida pelo MEC e com devido registro,
não configurada a prática de ato improbo ou lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Pú- blico que justifique
a continuidade da investigação ou propositura de Ação Civil Pública, pro- movo o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil, nos termos do art.
10 da Resolução nº 23 de 2007 do CNMP.
Diante disso, nos termos do Enunciado nº 01/2019 do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, determino a notificação do
i n v e s t i g a d o ,
C a s s i o R i b e i r o d o s S a n t o s , b e m
c o m o
aoMunicípiodeUruçuí,atravésdaProcuradoriaGeraldoMunicípio,naqualidadedeentepúblicointeressadonofeito, paraciênciadodespacho
de arquivamento, preferencialmente por meio eletrônico ou carta com aviso de recebimento, devidamente acompanhada de certidão de
confirmação de recebimento lavrada por oficial do Ministério Público. Por sua vez, não sendo possível localizá-lo, certifique-se nos autos e
promova-se a ciência do investigado quanto ao teor do despacho mediante publicação de edital no diário oficial.
Considerando que o inquérito foi instaurado após representação anônima, não há noticiante a ser notificado. Contudo, visando dar ampla
publicidade ao presente despacho, determino a expedição de edital a ser publicado no diário oficial, para ciência dos eventuais interessados do
despacho de arquivamento deste Inquérito Civil e possibilidade de interposição de recurso no prazo de 10 dias, conforme dispõe o art. 10º, §1º da
Resolução nº 23 de 2007 do CNMP.
Junte-se aos autos cópia do processo n. 0801010-36.2020.8.18.0077, bem como da captura de tela das consultas formuladas ao site do e-MEC.
Junte-se aos autos a certidão a respeito da ciência pessoal do investigado e comprovante da publicação do edital para ciência dos interessados
do teor do despacho de arquivamento e, após o prazo de 03 (três) dias, remeta-se os autos ao Conselho Superior do MPPI para apreciação, nos
termos do art. 10, §1º da Resolução nº 23 de 2007 do CNMP.
Uruçuí, 18 de maio de 2022.
Edgar dos Santos Bandeira Filho Promotor de Justiça

3.8. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI23703
PORTARIA Nº 60/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Consti- tuição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, es- sencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
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ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, ca- put, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Mi- nistério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO a Ordem Pública, como um conjunto de regras formais, que emanam do ordenamento jurídico da Nação, tendo por escopo
regular as relações sociais de todos os níveis, do interesse público, estabelecendo um clima de convivência harmoniosa e pacífica, fiscalizado
pelo poder de polícia, e constituindo uma situação ou condição que conduza ao bem comum.
CONSIDERANDO denúncia a anônima informando que a sra. Mônica Oli- veira tem em seu poder vários cachorros/cadelas e por conta dessa
demanda de animais, não está cumprindo com as medidas necessárias nos devidos cuidados com a parte higi- ênica referente as "fezes" dos
animais. Ressalto que, a Reclamada passa de duas ou mais semanas juntando as fezes dos cachorros/cadelas, e quando bem entende,
arremes- sa na frente da sua própria casa, na Rua São Francisco e também ao lado na Rua Coro- nel Antônio Coelho, causando a maior
fedentina em toda área. Vale ressaltar ainda que, os cães quando estão soltos, são bastante agressivos e atacam qualquer pessoa que pas- sam
pelas ruas.
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo nº 58/2022, a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
a) o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) pela expedição de notificação à reclamada Sra. Mônica Oliveira, para que compareça em audiência nesta Promotoria de Justiça, localizada
na Rua Padre Domingos, 505, Centro, nesta cidade, a ser realizada no dia 22/03/2022 às 09h00min, a qual terá como pauta a denúncia anônima
de despejo de fezes de animais em rua pública causando transtornos às pessoas que trafegam na região.
Cumpra-se
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 18 de março de 2022.
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça da 3ª PJ de Piripiri-PI
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2022, por volta das 09h00min, no Gabinete da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Piripiri,
localizado no Núcleo das Promotorias de Justiça da Comarca de Piripiri, sito à Rua Padre Domingos, 505, Centro na cidade de Piripiri/PI, onde se
achava presente o Promotor de Justiça, Bel. Nivaldo Ribeiro, aí compareceu a senhora MÔNICA REGINA MOREIRA DE OLIVEIRA BOSON,
portadora do RG nº 1923968 SSP-PI e CPF nº 005.220.113-90, residente e domiciliada na Rua São Francisco, 19, Centro, Piripiri-PI, doravante
denominada COMPROMISSÁRIA, e aí sendo, firmaram o seguinte Ajustamento de Conduta:
CONSIDERANDO a denúncia anônima dando conta de que as fezes do cachorro da Compromissária são despejadas em via pública, localizada
na zona urbana, causando transtornos a vizinhança e as pessoas que trafegam na região com o forte odor e a sujeira, sem contar o risco à saúde
pública;
CONSIDERANDO que a conduta da compromissária configura a prática do crime de expor a perigo a vida de outrem de forma direta e iminente o
art. 132, do Código Penal Brasileiro, que dispõe:
Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de
pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais.
CONSIDERANDO que o art. 225, da Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, prescreve:
"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações".
RESOLVE:
Celebrar o presente COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com fundamento no artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347 de 24.7.1985;
artigo 37, inciso I, da Lei Orgânica do Ministério Público do Piauí (Lei Complementar nº 12, de 18.12.1993) e artigo 6º, inciso VII, alíneas a e d e
artigo 7º, inciso I da Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar nº 75, de 20.5.1993) mediante os seguintes termos:
Cláusula 1ª: A compromissária se compromete a não despejar fezes ou qualquer dejeto inadequado em via pública, devendo dar a destinação
correta aos mesmos para a preservação do meio ambiente e saúde pública;
Cláusula 2ª: A compromissária responsabilizar-se-á por qualquer dano provocado à saúde da população que seja provocado por seus atos;
Cláusula 3ª: A Compromissária se compromete a divulgar as vias de contato com a Ouvidoria do Ministério Público do Piauí:
- Telefone: 127
- Email: ouvidoria@mppi.mp.br;
Cláusula 3ª: Caso seja descumprida qualquer das cláusulas deste TAC, a compromissária infratora pagará pena pecuniária diária no
valor de um salário mínimo, que será revestida à FUNDAÇÃO TERAPÊUTICA MONTE TABOR, sem prejuízo da responsabilização
criminal por crime contra o meio ambiente de que trata a Lei Nº 9.605/1998;
O presente termo é valido como título executivo extrajudicial, conforme preceitua o art. 784, inciso IV, do Código de Processo Civil e o seu
descumprimento poderá ser proposta a medida judicial cabível.
Piripiri, 22 de março de 2022.
_________________________________________________
MÔNICA REGINA MOREIRA DE OLIVEIRA BOSON
Compromissária
DR. NIVALDO RIBEIRO
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI

3.9. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR - PI23704
IPC 014/2020.000102-308/2020
DECISÃO ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar a notícia de que servidores comissionados estariam, em tese, ocupando cargos inexistentes na
administração pública municipal de Campo Maior/PI, pois não descritos na respectiva lei municipal.
A Controladoria do Município de Campo Maior encaminhou relação contendo nome e local de lotação dos servidores municipais ocupantes de
cargos comissionados (ID 2487541).
Realizada pesquisa SAGRES vista no ID 2927628.
Após, a Secretaria Unificada elaborou relatório contendo informação sobre o número total de cargos em comissão ocupados no Município de
Campo Maior, os cargos em comissão ocupados no Município de Campo Maior em 2019, o número de servidores ocupantes de cada cargo em
comissão e o número de cargos em comissão distribuídos por cada secretaria municipal (ID 4366868)
Pesquisa Sagres vista no ID 30562228. Vieram-me os autos para manifestação. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e
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qualquer investigação a busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles
indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo- se seu estancamento.
A organização administrativa no âmbito do poder executivo de Campo Maior é regida pela Lei Municipal nº 002/2017, que cria cargos em
comissão e determina a sua distribuição para cada unidade administrativa municipal.
De acordo com a mencionada lei, a estrutura administrativa do executivo municipal e composta por 357 (trezentos e cinquenta e sete) cargos de
provimento em comissão, organizados em 21 (vinte e uma) unidades distintas.
Do relatório elaborado pela secretaria, observa-se que que há 265 (duzentos e sessenta e cinco) cargos em comissão ocupados, sendo 29 (vinte
e nove cargos distintos).
No caso dos autos, não há elementos de informação que confirmem os fatos descritos em portaria. Os cargos em comissão ocupados
identificados pela Secretaria foram criados pela Lei Municipal nº 02/2017, além do que, o número de cargos ocupados é inferior ao número total
previsto na lei.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpáveldaqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua prorrogação aviltaria o princípio constitucional da razoável duração do processo administrativo, por falta de justa causa.
Nos termos da Súmula nº 09 do CSMP:
Na prorrogação do prazo para a conclusão do Inquérito Civil é imprescindível que a decisão seja proferida mediante a
explicitaçãodosmotivosquelevamasuanecessidade, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público, de acordo com o disposto
no art. 9º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Não se vislumbra motivação idônea para a prorrogação do feito.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a
individualização dos fatos investigados e das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação, sendo tal
investigação destinada à apuração de recebimento de vantagem indevida, nos termos do delimitado em portaria.
Diante do exposto, chega-se à ilação de que não restaram comprovados os fatos descritos na portaria, não sendo cabível, destarte, qualquer
outra espécie de diligência, conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Eis o que apregoa a Resolução CPJ nº 001/2008:
Art. 39. Esgotadas todas as diligências, ou não havendo necessidade de sua realização, o Membro do Ministério Público,
casoseconvençadainexistênciadefundamento para a propositura da ação civil pública, promoverá o arquivamento do inquérito civil ou
procedimento preparatório, fundamentadamente.
Assim, não estando presentes quaisquer elementos que justifiquem a continuidade das apurações, esvazia-se a utilidade da presente
investigação, merecendo a solução ser homologada pelo E. CSMP/PI.
Desse modo, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO
do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de
prova, ou a instauração de novo
Inquérito Civil, sem prejuízo das provas já colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI. Comunique-se à noticiante, por meio eletrônico.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça em exercício
DECISÃO ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar potencial ato de improbidade administrativa perpetrado por JARDÊNIA RIBEIRO DE SOUSA,
ex-diretora do Hospital Regional de Campo Maior, consistente na contratação direta da empresa PLANEJAMENTO POLITICO E CONSULTORIA
CONTABIL LTDA para prestação do
serviço de assessoria contábil mediante processo de inexigibilidade sem observância das exigências legais.
Após realizada a busca e apreensão dos documentos na sede do HRCM, constatou-se que em 05 de janeiro de 2015o Hospital Regional de
Campo Maior, representado por sua então Diretora JARDÊNIA RIBEIRO DE SOUSA, celebrou o ContratoAdministrativonº001/2015com
PLANEJAMENTO POLITICO E CONSULTORIA CONTABIL LTDA, com
fundamento legal no art. 13, III e V, art. 25, §1º, e art. 26, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, tendo como objeto a execução da contabilidade
aplicada ao setor público, sendo empenhado e pago o valor de R$33.000,00 (trinta e três mil reais) no exercício de 2016 em decorrência do
contrato em lume.
O contrato foi prorrogado até 31/12/2016através do termo aditivo nº 007/2016, assinado pelos investigados em 30 de dezembro de 2015, sendo
pago o valor de R$30.000,00(trinta milreais)durante o exercício de 2016.
Posteriormente, o contrato foi prorrogado até 02/02/2018através do termo aditivo nº 004/2017, assinado pelos réus em 02 de janeiro de 2017.
Novamente, o contrato foi prorrogadoaté31/12/2018através do Terceiro Termo Aditivo, assinado pelos réus em 02 de janeiro de 2018.
Os investigados foram notificados para manifestar interesse na discussão e eventual celebração de Acordo de Não Persecução Cível - ANPC,
com fundamento no então art. 17, §1º, da Lei 8.429/92, somente havendo manifestação da empresa beneficiada.
Vieram-me os autos para manifestação. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo- se seu estancamento.
Inconteste que a celebração contrato pelo ente público para prestação de serviços fora dos ditames legais configura conduta grave. A
Administração Pública é regida sob a égide dos princípios Constitucionais, que servem de escopo para o detentor do exercício público se balizar,
dentre os quais está o Princípio da legalidade, eficiência e moralidade, expressamente previstos no art. 37, caput, da CRFB/88.
Como se sabe, a Lei nº 14.230/2021, publicada no dia 25/10/2021, provocou profundas alterações na Lei nº 8.429/92. Entre as mudanças, se
apresenta a exigência obrigatória de demonstração do dolo específico, em todas as hipóteses legais, para a configuração da improbidade
administrativa, além da prova de efetiva perda patrimonial.
Há nos autos elementos que apontam a contratação direta de serviço, mediante inexigibilidade de licitação, em desacordo com as normas legais,
notadamente as previsões da Lei nº 8.666/93.
Página 28

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1103 Disponibilização: Quarta-feira, 25 de Maio de 2022 Publicação: Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

Não há, entretanto, elementos de informação que apontem para a obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros, nem a
ocorrência de perda patrimonial efetiva, vez que não há prova de que o serviço não foi prestado.
Em que pese comprovado o fato noticiado, não restou configurado o elemento subjetivo específico necessário para a sanção em sede de ação de
improbidade administrativa do agente que efetivou a contratação, não sendo cabível, destarte, qualquer outra espécie de diligência, conforme as
informações supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Eis o que apregoa a Resolução CPJ nº 001/2008:
Art. 39. Esgotadas todas as diligências, ou não havendo necessidade de sua realização, o Membro do Ministério Público,
casoseconvençadainexistênciadefundamento para a propositura da ação civil pública, promoverá o arquivamento do inquérito civil ou
procedimento preparatório, fundamentadamente.
Assim, não estando presentes quaisquer elementos que justifiquem a continuidade das apurações, esvazia-se a utilidade da presente
investigação, merecendo a solução ser homologada pelo E. CSMP/PI.
Desse modo, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTOdo feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo
de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou a instauração de novo Inquérito Civil, sem prejuízo das provas já
colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI. Comunique-se à noticiante, por meio eletrônico.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça em exercício

3.10. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23706
PORTARIA 29ª P.J. Nº 057/2022
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 085/2021
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 a 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 suposta
vacinação irregular contra Covid-19 de docentes do curso de odontologia da Universidade Federal do Piauí - UFPI;
CONSIDERANDO que o ato a ser investigado é de responsabilidade da Fundação Municipal de Saúde;
RESOLVE:
CONVERTER o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO 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 deapurar suposta vacinação irregular contra Covid-19 de docentes do curso de odontologia da
Universidade Federal do Piauí - UFPI, em desacordo com as normas instrutivas,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.
Cumpra-se.
Teresina, 25 de maio de 2022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ

3.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI 23707
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SIMP 000410-240/2018.
VistosemCorreição.
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado nesta Promotoria de Justiça, com o fim de averiguar falta de água no Bairro Morada do Sol,
Município de São Miguel do Tapuio-PI.
O procedimento foi instaurado após chegar ao conhecimento deste órgão ministerial a informação de que alguns moradores do bairro estavam
sem água há mais de 05 (cinco) dias e que já haviam procurado a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Estado - ACMBE, solicitando
providências, sem êxito.
Em despacho de ID 32833086, determinou-se a expedição de ofício à Agespisa para que informasse sobre a prestação de serviço de água no
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bairro Morada do Sol, quais as medidas foram adotadas para solucionar a falta de água no local ou sua exposição de motivos pelos quais não foi
possível adotá-las. Outrossim, determinou-se a expedição de ofício ao atual Prefeito de São Miguel do Tapuio-PI, a fim de que, no prazo de 10
(dez) dias, informasse e comprovasse se a municipalidade possuía Plano de Abastecimento de água ao Bairro Morada do Sol. Na oportunidade,
que apresentasse informações sobre a persistência dos problemas de falta de água noticiados pelos munícipes.
Em resposta, por meio do ofício nº 121/2021, a Prefeitura de São Miguel do Tapuio-PI informou que, através da Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento, ativou um poço tubular e uma caixa de água de vinte mil litros,bem como realizou a encanação para as
residências do Bairro Morada do Sol,dandofimàfaltadeáguanasresidênciasdoreferidobairro.Outrossim, informaram o que segue: "Que o
plano de abastecimento de água do Bairro Morada
do Sol, bem como de todo o Município será regido pelo Serviço Autônomo de Águas e Esgotos Municipal - SAAE, e conforme já informado,
aguarda decisão judicial para começar os trabalhos, tendo em vista os precários serviços prestados pela AGESPISA ao Município de São Miguel
do Tapuio - PI. - Que enquanto não for solucionada a pendência jurídica do SAAE, o abastecimento de água do BairroMorada do Sol
continuará a cargo da Associação Comunitária dos MoradoresdoBairro Estado, como auxílio da PrefeituraMunicipal.".
De seu turno, a Agespisa - Águas e Esgotos do Piauí S/A, informou que: "não tem qualquer responsabilidade pelo abastecimento e/ou
distribuição de água para este referido bairro (Morada do Sol), uma vez que esta região não consta nos registros de faturamento e arrecadação
desta empresa. Acreditamos que esta região seja abastecida pelos poços de responsabilidade da Prefeitura Municipal desta cidade, por meio da
Associação Comunitária do citado bairro".
Eis o relatório. Passo a decidir.
Ao que se vê dos autos, a demanda inicial apresentada, qual seja, problemas no serviço de abastecimento de água para alguns moradores do
Bairro Morada do Sol, foi sanada. Não houve mais no feito qualquer denúncia sobre a falta de água e ao que se deduz do feito, a Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Estado mantém regular e eficientemente o serviço de abastecimento de água do Bairro Morada do Sol e de
outros locais da cidade, sobretudo com o auxílio da Prefeitura do município de São Miguel do Tapuio-PI.
Do exposto, tendo em vista o narrado nos presentes autos, o objeto deste procedimento, a essa altura, não tem mais resultado prático, em razão
do regular abastecimento de água no local. Logo, o feito perdeu o seu objeto, faltando o interesse em seguir-se com este procedimento.
Inobstante, eventualmente ocorra demandas específicas quanto à esta temática, este Órgão Ministerial voltará a atuar.
Assim, por todo o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, uma vez que a problemática posta
encontra- se solucionada.
Comunique-se a presente Decisão de Arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público, sem necessidade de remessa dos autos para
homologação do arquivamento, conforme previsão do art. 12 da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, deixo de cientificar eventual interessado, conforme estatui o §2º do art. 13, da Resolução nº 174, de 4 de julho de
2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário
Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema SIMP.
Após, não havendo apresentação de recurso, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante §4º do art. 13, da Resolução CNMP nº 174/2017,
comunicando-se ao E. CSMP.
Expedientes necessários.
São Miguel do Tapuio-PI, 30 de Abril de 2022.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
Promotora de Justiça

3.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES -PI 23710
RECOMENDAÇÃO Nº 02/2022
Procedimento Administrativo Nº 12/2022
SIMP 000277-237/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Simplício Mendes/PI, com fundamento
no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso
IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual), e ainda;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos arts. 127, caput, e 129, incisos II e VI, da
Constituição da República;
CONSIDERANDO que, conforme o art. 129, II, da Constituição da República, e l função institucional do Ministério Publico zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO que a Constituição Estadual preceitua que na inexistência de veículo oficial de imprensa, as publicações municipais devem se
dar através de Diário Oficial (CE, art. 28, P. Único);
CONSIDERANDO que às publicações oficiais devem se revestir de fácil acesso à população e órgãos de controle, sem prejuízo da autenticidade,
disponibilidade e integridade das informações (Lei 12.527/2011, art. 6º, I e II);
CONSIDERANDO que a Instrução Normativa nº 03/2018, do TCE-PI, com fito de garantir a segurança das informações, cfr. exigido pela Lei
12.527/2011, estabelece uma série de critérios para que veículos de comunicação possam públicos ou privados possam realizar publicações
oficiais;
CONSIDERANDO a Decisão do TCE-PI, exarada em 14/12/2020, nos autos TC 016.315/2018, que determinou aos municípios que "1. se
abstenham de publicar, em órgão de imprensa oficial próprio, até que estes comprovem o efetivo cumprimento dos requisitos de segurança e
autenticidade exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, as publicações oficiais do Município; 2. Que se abstenham de contratar
associação ou empresa com personalidade jurídica de direito privado para a realização de serviços de publicação de atos oficiais sem que estas
comprovem o efetivo cumprimento dos requisitos de segurança e autenticidade exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí".
CONSIDERANDO que até maio de 2021, existia apenas uma empresa habilitada pelo TCE-PI a prestar serviços de publicação impressa e virtual
de atos públicos, pelo que as contratações da referida empresa se davam por inexibilidade de licitação, cfr. art. 25, da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO que após maio de 2021, existem, pelo menos, duas empresas habilitadas pelo TCE a prestar o serviço de publicação oficial,
cfr. TC 016.315/2018 e 000.414/2021, pelo que não se pode proceder à contratação direta de uma destas empresas, por inexigibilidade de
licitação, eis que é plenamente viável a competição entre empresas habilitadas para prestar este serviço, não sendo aplicável o art. 25, caput, da
Lei 8.666/93 ou art. 74, da Lei 14.133/2021;
CONSIDERANDO que também é inaplicável a dispensa de licitação para contratação de empresa destinada a publicação de atos oficiais, com
fulcro no art. 24, XVI, da Lei 8.666/93, uma vez que tal hipótese de dispensa só é cabível "nas contratações com as entidades abrangidas no
conceito do artigo 6º, inciso XI, desde que estas tenham sido criadas com o objetivo (inserido em sua lei instituidora) de prestar os serviços
indicados no inciso XVI à pessoa jurídica de direito público interno. Esse inciso só vai permitir a dispensa de licitação nos contratos entre, de
um lado, pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios, autarquias e fundações públicas) e, de
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outro, entidades da Administração Pública, direta ou indireta (art. 6º, XI), que sejam do mesmo nível de governo, porque ninguém vai criar
um ente para prestar bens ou serviços a pessoas jurídicas de outra esfera de governo. (DI PEITRO, Maria Sylvia Zanella. DIREITO
ADMINISTRATIVO, - 33. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020 - pags. 814/815);
CONSIDERANDO que no exercício de 2021, o Poder (Executivo e Legislativo), cfr. consulta ao SISTEMA SAGRES TCE, efetuou gastos em
valores superiores a R$ 50.000,00, pelo que não é possível a dispensa de licitação, com esteio no art. 75, II, da Lei 14.133/2021;
CONSIDERANDO que,de regra, a contratação com o poder público deve ser precedida de licitação, conforme o disposto no art. 37, XXI, da
Constituição Federal:
RESOLVE-SE:
RECOMENDAR, preventivamente, aos Prefeitos Municipais de Campinas do Piauí, Floresta do Piauí e Simplício Mendes que:
1 - abstenha-se de publicar, em órgão de imprensa oficial próprio, até que estes comprovem o efetivo cumprimento dos requisitos de segurança e
autenticidade exigidos pela IN 03 de 2018, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, cfr. Decisão exarada pelo TCE, no TC nº 016.315/2018;
2 - abstenha-se de contratar associação ou empresa com personalidade jurídica de direito privado para a realização de serviços de publicação de
atos oficiais sem que estas comprovem o efetivo cumprimento dos requisitos de segurança e autenticidade exigidos pelo Tribunal de Contas do
Estado do Piauí, cfr. Decisão exarada pelo TCE, no TC nº 016.315/2018;
3 - doravante, abstenha-se de contratar diretamente empresa privada para a prestação de serviço de publicação de atos oficiais, por
inexigibilidade de licitação, eis que existem pelo menos duas empresas habilitadas pelo TCE a prestar o serviço, cfrs. TC 000.414-2021 e TC
016.315-2018, pelo que inaplicáveis os arts. 25, caput, da Lei 8.666/93 e art. 74, caput, da Lei 14.133/2021;
4 - doravante, abstenham-se de contratar diretamente empresa privada para a prestação de serviço de publicação de atos oficiais, por dispensa
de licitação, sob o fundamento do art. 24, XVI, da Lei 8.666/93, uma vez que a aludida causa de dispensa se relaciona à contratação de ente
público criado com a finalidade específica de realizar tais atos;
5 - doravante, na hipótese do serviço ter estimativa de custo inferior a R$ 50.000, caso o Poder Público opte por dispensar a licitação com esteio
no art. 75, II, da Lei 14.133/21, que proceda às formalidades inerentes ao procedimento de dispensa, como pesquisa de preços e publicação
prévia de aviso do intento contratual (§ 3, art. 75), possibilitando a outros interessados fazer proposta mais vantajosa ao poder público.
6- doravante, na hipótese do serviço ter estimativa de custo superior a R$ 50.000, que a contratação seja precedida do devido procedimento
licitatório (CF, art. 37, XXI).
A presente Recomendação tem caráter estritamente preventivo, a fim de subsidiar e promover o resguardo da publicidade dos atos e leis
municipais, bem assim, garantir o caráter concorrencial e a impessoalidade no processo de escolha de empresa privada para prestação
serviço público.
Publique-se esta Recomendação no DOEMP/MPI. Encaminhe-se cópia eletrônica ao Centro de Operacional de Apoio de Combate a Corrupção e
Defesa do Patrimônio Público.
Publique-se, Registre-se e Notifique-se.
Simplício Mendes/PI, 08 de abril de 2022.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
PORTARIA
Promotoria de Justiça de Simplício Mendes
Objeto: Acompanhar a Execução do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PROAJA), no Município de Floresta do Piauí.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes/PI, com fundamento no art.
129, inc. VI, da Constituição Federal; art. 26, inc. I, da Lei nº 8.625/93; art. 8º, inciso II, da Res. CNMP nº 174/2017 e ainda,
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a
defesa dos Princípios da Eficiência, da Impessoalidade e da Moralidade (CF, art. 37, caput), bem assim zelar pelo efetivo respeito dos serviços de
relevância pública assegurados na Constituição Federal (art. 129, II), aí incluídos o serviço público de educação de jovens e adultos;
CONSIDERANDO que fora instituído, através da Lei Estadual nº 7.497/2021, o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos,
CONSIDERANDO a necessidade de aferir a regularidade do funcionamento do serviço de alfabetização de jovens e adultos (ocorrência das
aulas e frequência dos alunos), regulado pela Lei Estadual 7.497/2021, bem assim a adequação do perfil dos beneficiados (art. 3º, da sobredita
Lei);
CONSIDERANDO queé necessário acompanhar a execução do aludido Projeto no Município de Floresta do Piauí;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para embasar atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, IV,
Res. 174 do CNMP,
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar a execução do PROAJA no Município de
Floresta do Piauí.
Para tanto, DETERMINO as seguintes providências:
1 - Diligencie-se nos locais constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar:
- se o local designado para oferta das aulas tem capacidade para abrigar a oferta do serviço educacional (existência de carteiras, mesas, quadro
e/ou material didático necessário ao fim que se propõe). A diligência deve ser registrada, mediante fotografias e/ou filmagens;
- colher informações sobre horário e frequência das aulas (registrar o nome e qualificação do informante);
- colher a frequência dos alunos, via cópia de diários e/ou documento assemelhado;
2 - Requisite-se junto ao cartório de registro civil, os assentamentos constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar a adequação do perfil
dos matriculados;
3 - Requisite-se ao empregador (Prefeitura ou Câmara de Vereadores), documentos relacionados aos assentos funcionais dos servidores
públicos que indiquem sua formação educacional (diploma/certificado de conclusão de ensino fundamental, médio, técnico ou superior)
constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar a adequação do perfil dos matriculados.
Designo a servidora Lindineide Cacilda da Silva, para secretariar o feito.
Encaminhe-se cópia desta portaria ao CACOP e ao CAODEC, ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público e ao gestor do Projeto, Exmo.
Sr. Procurador Geral de Justiça.
Registre-se em meio eletrônico.
Simplício Mendes/PI, 07 de abril de 2022.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
PORTARIA
Promotoria de Justiça de Simplício Mendes
Objeto: Acompanhar a Execução do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PROAJA), no Município de Simplício Mendes.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes/PI, com fundamento no art.
129, inc. VI, da Constituição Federal; art. 26, inc. I, da Lei nº 8.625/93; art. 8º, inciso II, da Res. CNMP nº 174/2017 e ainda,
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a
defesa dos Princípios da Eficiência, da Impessoalidade e da Moralidade (CF, art. 37, caput), bem assim zelar pelo efetivo respeito dos serviços de
relevância pública assegurados na Constituição Federal (art. 129, II), aí incluídos o serviço público de educação de jovens e adultos;
CONSIDERANDO que fora instituído, através da Lei Estadual nº 7.497/2021, o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos,
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CONSIDERANDO a necessidade de aferir a regularidade do funcionamento do serviço de alfabetização de jovens e adultos (ocorrência das
aulas e frequência dos alunos), regulado pela Lei Estadual 7.497/2021, bem assim a adequação do perfil dos beneficiados (art. 3º, da sobredita
Lei);
CONSIDERANDO queé necessário acompanhar a execução do aludido Projeto no Município de Simplício Mendes;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para embasar atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, IV,
Res. 174 do CNMP,
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar a execução do PROAJA no Município de
Simplício Mendes.
Para tanto, DETERMINO as seguintes providências:
1 - Diligencie-se nos locais constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar:
- se o local designado para oferta das aulas tem capacidade para abrigar a oferta do serviço educacional (existência de carteiras, mesas, quadro
e/ou material didático necessário ao fim que se propõe). A diligência deve ser registrada, mediante fotografias e/ou filmagens;
- colher informações sobre horário e frequência das aulas (registrar o nome e qualificação do informante);
- colher a frequência dos alunos, via cópia de diários e/ou documento assemelhado;
2 - Requisite-se junto ao cartório de registro civil, os assentamentos constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar a adequação do perfil
dos matriculados;
3 - Requisite-se ao empregador (Prefeitura ou Câmara de Vereadores), documentos relacionados aos assentos funcionais dos servidores
públicos que indiquem sua formação educacional (diploma/certificado de conclusão de ensino fundamental, médio, técnico ou superior)
constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar a adequação do perfil dos matriculados.
Designo a servidora Lindineide Cacilda da Silva, para secretariar o feito.
Encaminhe-se cópia desta portaria ao CACOP e ao CAODEC, ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público e ao gestor do Projeto, Exmo.
Sr. Procurador Geral de Justiça.
Registre-se em meio eletrônico.
Simplício Mendes/PI, 07 de abril de 2022.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
PORTARIA
Promotoria de Justiça de Simplício Mendes
Objeto: Acompanhar a Execução do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PROAJA), no Município de Conceição do Canindé.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes/PI, com fundamento no art.
129, inc. VI, da Constituição Federal; art. 26, inc. I, da Lei nº 8.625/93; art. 8º, inciso II, da Res. CNMP nº 174/2017 e ainda,
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a
defesa dos Princípios da Eficiência, da Impessoalidade e da Moralidade (CF, art. 37, caput), bem assim zelar pelo efetivo respeito dos serviços de
relevância pública assegurados na Constituição Federal (art. 129, II), aí incluídos o serviço público de educação de jovens e adultos;
CONSIDERANDO que fora instituído, através da Lei Estadual nº 7.497/2021, o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos,
CONSIDERANDO a necessidade de aferir a regularidade do funcionamento do serviço de alfabetização de jovens e adultos (ocorrência das
aulas e frequência dos alunos), regulado pela Lei Estadual 7.497/2021, bem assim a adequação do perfil dos beneficiados (art. 3º, da sobredita
Lei);
CONSIDERANDO queé necessário acompanhar a execução do aludido Projeto no Município de Conceição do Canindé;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para embasar atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, IV,
Res. 174 do CNMP,
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar a execução do PROAJA no Município de
Conceição do Canindé.
Para tanto, DETERMINO as seguintes providências:
1 - Diligencie-se nos locais constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar:
- se o local designado para oferta das aulas tem capacidade para abrigar a oferta do serviço educacional (existência de carteiras, mesas, quadro
e/ou material didático necessário ao fim que se propõe). A diligência deve ser registrada, mediante fotografias e/ou filmagens;
- colher informações sobre horário e frequência das aulas (registrar o nome e qualificação do informante);
- colher a frequência dos alunos, via cópia de diários e/ou documento assemelhado;
2 - Requisite-se junto ao cartório de registro civil, os assentamentos constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar a adequação do perfil
dos matriculados;
3 - Requisite-se ao empregador (Prefeitura ou Câmara de Vereadores), documentos relacionados aos assentos funcionais dos servidores
públicos que indiquem sua formação educacional (diploma/certificado de conclusão de ensino fundamental, médio, técnico ou superior)
constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar a adequação do perfil dos matriculados.
Designo a servidora Lindineide Cacilda da Silva, para secretariar o feito.
Encaminhe-se cópia desta portaria ao CACOP e ao CAODEC, ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público e ao gestor do Projeto, Exmo.
Sr. Procurador Geral de Justiça.
Registre-se em meio eletrônico.
Simplício Mendes/PI, 07 de abril de 2022.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
PORTARIA
Promotoria de Justiça de Simplício Mendes
Objeto: Acompanhar a Execução do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PROAJA), no Município de Campinas do Piauí.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes/PI, com fundamento no art.
129, inc. VI, da Constituição Federal; art. 26, inc. I, da Lei nº 8.625/93; art. 8º, inciso II, da Res. CNMP nº 174/2017 e ainda,
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a
defesa dos Princípios da Eficiência, da Impessoalidade e da Moralidade (CF, art. 37, caput), bem assim zelar pelo efetivo respeito dos serviços de
relevância pública assegurados na Constituição Federal (art. 129, II), aí incluídos o serviço público de educação de jovens e adultos;
CONSIDERANDO que fora instituído, através da Lei Estadual nº 7.497/2021, o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos,
CONSIDERANDO a necessidade de aferir a regularidade do funcionamento do serviço de alfabetização de jovens e adultos (ocorrência das
aulas e frequência dos alunos), regulado pela Lei Estadual 7.497/2021, bem assim a adequação do perfil dos beneficiados (art. 3º, da sobredita
Lei);
CONSIDERANDO queé necessário acompanhar a execução do aludido Projeto no Município de Campinas do Piauí;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para embasar atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, IV,
Res. 174 do CNMP,
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar a execução do PROAJA no Município de
Campinas do Piauí.
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Para tanto, DETERMINO as seguintes providências:
1 - Diligencie-se nos locais constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar:
- se o local designado para oferta das aulas tem capacidade para abrigar a oferta do serviço educacional (existência de carteiras, mesas, quadro
e/ou material didático necessário ao fim que se propõe). A diligência deve ser registrada, mediante fotografias e/ou filmagens;
- colher informações sobre horário e frequência das aulas (registrar o nome e qualificação do informante);
- colher a frequência dos alunos, via cópia de diários e/ou documento assemelhado;
2 - Requisite-se junto ao cartório de registro civil, os assentamentos constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar a adequação do perfil
dos matriculados;
3 - Requisite-se ao empregador (Prefeitura ou Câmara de Vereadores), documentos relacionados aos assentos funcionais dos servidores
públicos que indiquem sua formação educacional (diploma/certificado de conclusão de ensino fundamental, médio, técnico ou superior)
constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar a adequação do perfil dos matriculados.
Designo a servidora Lindineide Cacilda da Silva, para secretariar o feito.
Encaminhe-se cópia desta portaria ao CACOP e ao CAODEC, ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público e ao gestor do Projeto, Exmo.
Sr. Procurador Geral de Justiça.
Registre-se em meio eletrônico.
Simplício Mendes/PI, 07 de abril de 2022.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
PORTARIA
Promotoria de Justiça de Simplício Mendes
Objeto: Acompanhar a Execução do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PROAJA), no Município de Socorro do Piauí.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes/PI, com fundamento no art.
129, inc. VI, da Constituição Federal; art. 26, inc. I, da Lei nº 8.625/93; art. 8º, inciso II, da Res. CNMP nº 174/2017 e ainda,
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a
defesa dos Princípios da Eficiência, da Impessoalidade e da Moralidade (CF, art. 37, caput), bem assim zelar pelo efetivo respeito dos serviços de
relevância pública assegurados na Constituição Federal (art. 129, II), aí incluídos o serviço público de educação de jovens e adultos;
CONSIDERANDO que fora instituído, através da Lei Estadual nº 7.497/2021, o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos,
CONSIDERANDO a necessidade de aferir a regularidade do funcionamento do serviço de alfabetização de jovens e adultos (ocorrência das
aulas e frequência dos alunos), regulado pela Lei Estadual 7.497/2021, bem assim a adequação do perfil dos beneficiados (art. 3º, da sobredita
Lei);
CONSIDERANDO queé necessário acompanhar a execução do aludido Projeto no Município de Socorro do Piauí;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para embasar atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, IV,
Res. 174 do CNMP,
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar a execução do PROAJA no Município de
Socorro do Piauí.
Para tanto, DETERMINO as seguintes providências:
1 - Diligencie-se nos locais constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar:
- se o local designado para oferta das aulas tem capacidade para abrigar a oferta do serviço educacional (existência de carteiras, mesas, quadro
e/ou material didático necessário ao fim que se propõe). A diligência deve ser registrada, mediante fotografias e/ou filmagens;
- colher informações sobre horário e frequência das aulas (registrar o nome e qualificação do informante);
- colher a frequência dos alunos, via cópia de diários e/ou documento assemelhado;
2 - Requisite-se junto ao cartório de registro civil, os assentamentos constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar a adequação do perfil
dos matriculados;
3 - Requisite-se ao empregador (Prefeitura ou Câmara de Vereadores), documentos relacionados aos assentos funcionais dos servidores
públicos que indiquem sua formação educacional (diploma/certificado de conclusão de ensino fundamental, médio, técnico ou superior)
constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar a adequação do perfil dos matriculados.
Designo a servidora Lindineide Cacilda da Silva, para secretariar o feito.
Encaminhe-se cópia desta portaria ao CACOP e ao CAODEC, ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público e ao gestor do Projeto, Exmo.
Sr. Procurador Geral de Justiça.
Registre-se em meio eletrônico.
Simplício Mendes/PI, 07 de abril de 2022.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
PORTARIA
Promotoria de Justiça de Simplício Mendes
Objeto: Acompanhar a Execução do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PROAJA), no Município de Santo Inácio do Piauí.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes/PI, com fundamento no art.
129, inc. VI, da Constituição Federal; art. 26, inc. I, da Lei nº 8.625/93; art. 8º, inciso II, da Res. CNMP nº 174/2017 e ainda,
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a
defesa dos Princípios da Eficiência, da Impessoalidade e da Moralidade (CF, art. 37, caput), bem assim zelar pelo efetivo respeito dos serviços de
relevância pública assegurados na Constituição Federal (art. 129, II), aí incluídos o serviço público de educação de jovens e adultos;
CONSIDERANDO que fora instituído, através da Lei Estadual nº 7.497/2021, o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos,
CONSIDERANDO a necessidade de aferir a regularidade do funcionamento do serviço de alfabetização de jovens e adultos (ocorrência das
aulas e frequência dos alunos), regulado pela Lei Estadual 7.497/2021, bem assim a adequação do perfil dos beneficiados (art. 3º, da sobredita
Lei);
CONSIDERANDO queé necessário acompanhar a execução do aludido Projeto no Município de Santo Inácio do Piauí;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para embasar atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, IV,
Res. 174 do CNMP,
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar a execução do PROAJA no Município de
Santo Inácio do Piauí.
Para tanto, DETERMINO as seguintes providências:
1 - Diligencie-se nos locais constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar:
- se o local designado para oferta das aulas tem capacidade para abrigar a oferta do serviço educacional (existência de carteiras, mesas, quadro
e/ou material didático necessário ao fim que se propõe). A diligência deve ser registrada, mediante fotografias e/ou filmagens;
- colher informações sobre horário e frequência das aulas (registrar o nome e qualificação do informante);
- colher a frequência dos alunos, via cópia de diários e/ou documento assemelhado;
2 - Requisite-se junto ao cartório de registro civil, os assentamentos constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar a adequação do perfil
dos matriculados;
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3 - Requisite-se ao empregador (Prefeitura ou Câmara de Vereadores), documentos relacionados aos assentos funcionais dos servidores
públicos que indiquem sua formação educacional (diploma/certificado de conclusão de ensino fundamental, médio, técnico ou superior)
constantes na planilha anexa, com o fito de averiguar a adequação do perfil dos matriculados.
Designo a servidora Lindineide Cacilda da Silva, para secretariar o feito.
Encaminhe-se cópia desta portaria ao CACOP e ao CAODEC, ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público e ao gestor do Projeto, Exmo.
Sr. Procurador Geral de Justiça.
Registre-se em meio eletrônico.
Simplício Mendes/PI, 07 de abril de 2022.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

3.13. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS -PI23711
PORTARIA Nº 02/2022
- PA- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (DIREITOS INDISPONÍVEIS)
O Dr. MÁRCIOGIORGICARCARÁROCHA,MD
Promotor de Justiça titular da Promotoria Regional de Bom Jesus/PI, respondendopela2ªPromotoriadeJustiçadeBomJesus/PI, no uso das
atribuições previstas nos Arts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e IV, da Constituição Federal, etc...
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDOque "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão". (art.
227 da CF);
CONSIDERANDOque "Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais." (Art. 5º da Lei nº
8.069/1998 - Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO que "As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem
ameaçados ou violados: - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável" (Art. 98, caput
e incisos I e II da Lei nº 8.69/1998 - Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO que a tramitação nesta Promotoria de Justiça da Notícia deFatonº000106-434/2022, instaurada a partir de termo de
declaração prestado pelo Sr. MARCOS ANTÔNIOMIRANDANEVES;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTOADMINISTRATIVOvisando acompanhar a situação da menor M.C.S.N quanto a potencial vulnerabilidade familiar, de
modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis, desde logo, determinando o seguinte:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP e
providências de publicação em DOMP/PI;
Comunique-se, por meio eletrônico, ao CSMP e ao CAODIJ a instauração do presente PA;
Servindo-se de cópia do Termo de Declaração e dos documentos do genitor, solicite-se ao CREASeCRASdeBomJesus-PIestudo social sobre o
caso relatado, averiguando em diligência ao domicílio do Sr. MARCOS ANTÔNIO MIRANDA NEVES, sobre eventual situação de vulnerabilidade
a menor tutelada (M.C.S.N), especialmente aos quesitos: a) É possível notar situação de vulnerabilidade/maus-tratos da menor (?); b) A menor
vive em um ambiente residencial e familiar salutar na residência do pai (?); c) O genitor da menor acompanha material e afetivamente o
crescimento/desenvolvimento da criança (?); d) Há lide dos genitores quanto à espécie de guarda, visitas e alimentos da menor(?); e) Qual a
composição do núcleo familiar da residência do genitor (?); f) É possível indicar perigo de vida ou à saúde do menor no ambiente da residência da
genitora (?); g) O pai demonstra interesse na guarda da criança (?); i) Os psicólogos e profissionais do órgão identificaram
suspeitadeabusosofridopelacriançapelopadrastoouqualqueroutrofamiliar(?),sesim,
remeter informações colhidas junto à criança e a família (ex. local do fato, circunstâncias que teria ocorrido); j) O genitor da menor tem a intenção
de ficar residindo em Bom Jesus- PI(?); k) A menor e a família foram acolhidos em proteção assistencial de que trata o art. 6-A, I e II, e artigos
seguintes, da Lei 8.742/93 (LOAS) (?); l) Quais as conclusões indicadas pelo órgão a respeito do caso (?);
Após, independente do resultado positivo ou negativo das diligências retro, notifique-se o genitor para reunião a ser designada para o dia
24/06/2022, as 10:00 horas da manhã por meio da plataforma teams para tratar sobre o assunto em voga, bem como a necessidade de demais
providências quanto ao caso. Ressalte-senanotificaçãoqueointeressadodeverácomparecerasededas PJs deBomJesus-PI
pararealizaçãodoato;
Nomeia-se para fins de secretariamento do presente PA, conforme distribuição automática, quaisquer dos técnicos/estagiários ministeriais
lotados na sede das PJs de Bom Jesus-PI.
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Bom Jesus/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus-PI Respondendo cumulativamente pela 2°PJ/BJ - Portaria PGJ n° 891/2021

3.14. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23713
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA/PI
SIMP:000272-426/2021
REQUERENTE: Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí
REQUERIDO: A Apurar
DATA DA INSTAURAÇÃO:
DESPACHODEARQUIVAMENTODENOTÍCIADEFATO
Chegou ao conhecimento do Ministério Público, no dia 04 de novembro de 2021, por meio da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí
(Protocolo 3793/2021), a informação de possível negligência em face de Natalino Pereira Nascimento (DN: 03/07/2012), residente e domiciliado
na Ilha Grande/PI, no Conjunto Nova Vida, próximo ao "Bar do Felipe".
Em último despacho, determinei a expedição de ofício ao Conselho Tutelar de Ilha Grande (PI) para que juntasse comprovante de matrícula de
2022 da criança em evidência.
Em resposta, através do Ofício nº 40/2022, de 10 de fevereiro de 2022, a equipe do órgão informou que Natalino está inserido na rede de ensino,
bem como faz aula de reforço e está inserido nos programas de acompanhamento do CRAS, tendo efetiva participação.
É o relatório, passo a decidir.
Verificandoqueacriançanãoseencontramaisemsituaçãodevulnerabilidade, DETERMINO o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de
Fato,combasenoart.4º,incisoI,daResolução nº174/2017doCNMP.
O u t r o s s i m ,
s u r g i n d o
f a t o s
n o v o s ,
o
C o n s e l h o
T u t e l a r
d e
I l h a
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Grande(PI)poderásuscitar,aqualquermomento,oMinistérioPúblicoparaatuar.
Comunique-seoConselhoSuperior,aOuvidoriadoMinistérioPúblicoeoConselhoTutelardeIlhaGrande(PI)dopresentearquivamento.
Publique o extrato do arquivamento no DOEMPPI, suprimindo onomedo menor.
BaixasnecessáriasemovimentaçõesnoSIMP.Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 21 de fevereiro de 2022.
RuszelLimaVerdeCavalcante
Promotor de Justiça
SIMP: 0000306-369/2022
REQUERENTE: Conselho Tutelar de Ilha Grande (PI) REQUERIDO: A Apurar
DATA DA INSTAURAÇÃO:
ASSUNTO: Infração administrativa ou penal
DESPACHODENEGATIVADEINSTAURAÇÃODENOTÍCIADEFATO
Chegou ao conhecimento do Ministério Público, por meio do Ofício Nº 26/2022, do Conselho Tutelar de Ilha Grande (PI), de 25 de janeiro de
2022, a informação de possível infração administrativa ou penal contra Renan Costa de Azevedo (DN:05/09/2015), Dalila Costa de Azevedo
(DN: 28/10/2013), Jessiane Costa de Azevedo(22/04/09), Wesley Azevedo da Silva (DN: 05/07/04) e Maria Aparecida Azevedo daCosta
(sem documento de identificação), por parte de sua genitora Rosa Marina de Azevedo, residente e domiciliada na Estrada para a Pedra do Sal,
nº 2119, Bairro Labino, Ilha Grande (PI).
Segundo o relatório situacional, o CT recebe denúncias desse caso desde agosto de 2018.
No dia 09 de abril de 2021, o órgão recebeu uma denúncia onde relatava que Marina estava embriagada juntamente com o pai de seus filhos,
fazendo uso de bebida na frente das crianças, ocasião em que tiveram uma discussão na frente dos menores e acionaram a polícia, momento em
que um deles passou mal na casa da vizinha.
No dia 11 de abril de 2021, o CT recebeu uma nova denúncia anônima, que relatava que a Marina deixava seus filhos em poder do pai e saía
para ingerir bebida alcóolica durante todo o dia, levando, até mesmo, bebidas para a casa e seus filhos menores ficam chorando por comida.
Ademais, informou-se que a genitora vivia constantemente embriagada e não tinha cuidado com a vida de seus filhos.
No dia 15 de junho de 2021, o CT recebeu uma nova denúncia, através do Disque 100 (Protocolo nº 689471), onde relatava que existiam quatro
crianças dentro da
casa e a genitora deixava as mesmas sozinhas, enquanto saía para fazer uso de bebida alcóolicas.
No dia 12 de julho de 2021, o órgão recebeu uma denúncia onde relata que a Sra. Marina estava violando os direitos de seus filhos, afirmando
que a mesma tinha separado de seu companheiro e as crianças estariam "sem paradeiro" (sic). Além disso, pontuou-se, na denúncia, que Sra.
Marina estava com suspeita de gravidez e fazendo uso de bebida alcóolica.
No dia 05 de outubro de 2021, o CT recebeu nova denúncia com a informação de que a Sra. Rosa Marina estaria negligenciando seus filhos,
tendo em vista que ela coloca os mesmos para fazer tarefas de casa e diz para as crianças roubarem castanhas dos vizinhos, além de agredi-las
fisicamente quando os mesmos não a obedecem.
Há informações, também, de que existe uma adolescente de 13 anos de idade entre os menores e que a genitora coloca sua filha para se
prostituir.
Por fim, o Conselho Tutelar pontuou que a genitora é acompanhada pelo órgão desde 2018, onde a mesma foi notificada, por várias vezes, e
orientada sobre os direitos da criança e do adolescente. Além disso, a mesma foi advertida pelo Conselho Tutelar no dia 12 de abril de 2021,
descumprindo, assim, a advertência.
É o relatório, passo a decidir.
Diantedoexposto,oMinistérioPúblicoajuizouAÇÃODEIMPOSIÇÃODEMEDIDAPROTETIVAEDEMEDIDASPERTINENTESAOS
PAIS OU RESPONSÁVEL em favor dos menores em evidência, sendo necessário, portanto, o arquivamento da presente Notícia de Fato, tendo
em vista que o caso já se encontra judicializado.
Assim,DETERMINOoarquivamentodapresenteNotíciadeFato,combasenoart.4º,incisoI,daResoluçãonº174/2017doCNMP.
Outrossim, surgindo fatos novos, o Conselho Tutelar de Ilha Grande (PI) poderá suscitar, a qualquer momento, o Ministério Público para atuar.
Comunique-seaOuvidoriadoMinistérioPúblicodoEstadodoPiauí,
o Conselho Superior e Conselho Tutelar de Ilha Grande (PI) do presente arquivamento.
PubliqueoextratodoarquivamentonoDOEMPPI,suprimindoonomedos menores.
Baixas necessárias e movimentações no SIMP. Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 31 de janeiro de 2022.
Ruszel Lima Verde Cavalcante
Promotor de Justiça

3.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO - PI23714
PA nº 03/2022/PJR-MPPI
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
O PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, através da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor da Comarca de
Regeneração-PI, doravante denominada COMPROMITENTE e a empresa MC PETROLEO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº. 12.706.197/0001-68, estabelecido na Rod. BR 343 0 - km 493, São Vicente, Regeneração-PI, CEP: 64490-000, neste ato representada
por seu sócio proprietário, Sr. FRANCISCO MACIEL DE SOUSA - CPF nº 133.364.363-20, brasileiro, casado, empresário, residente e
domiciliado no Povoado Mimoso, S/N, Jardim do Mulato-PI, CEP nº 64.495-000, e devidamente acompanhado por seu procurador, Dr. Lucas
Borba Campêlo-OAB/PI nº 14.168, doravante denominado de COMPROMISSÁRIO, com fulcro nos art. 129, III, da Constituição Federal, nos
arts. 81 e 82, ambos do Código de Defesa do Consumidor, no art. 6º do Decreto Federal nº 2.181/97, e no art. 6º, da Lei Complementar Estadual
nº 36, de 09 de janeiro de 2004, e Ato Conjunto PGJ/PROCON nº 04, de 07 de outubro de 2020, e
CONSIDERANDO o Processo Administrativo n.º 03/2022/PJR-MPPI (SIMP nº 000369-170/2022), em trâmite na Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor da Comarca de Regeneração-PI;
CONSIDERANDO que a defesa do consumidor é Direito Fundamental (CF, art. 5º, inciso XXXII) e princípio da Ordem Econômica (CF, art. 170,
inciso V);
CONSIDERANDO a natureza cogente das normas do Código de Defesa do Consumidor, de ordem pública e interesse social, na forma do artigo
1º da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);
CONSIDERANDO que a relação de consumo tem como objetivo a transparência e harmonia das relações de consumo (Lei 8.078/90, art. 4º),
baseando-se na boa-fé e no equilíbrio entre consumidores e fornecedores (Lei 8.078/90, art. 4º, III);
CONSIDERANDO o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (Lei 8.078/90, art. 4º, I);
CONSIDERANDO que é direito básico dos consumidores a proteção contra práticas comerciais abusivas impostas no fornecimento de produtos e
serviços (Lei 8.078/90, art. 6º, IV);
CONSIDERANDO que os órgãos públicos legitimados para propor ação civil pública poderão tomar dos interessados compromisso de
ajustamento de conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do § 6º do art.
5º da Lei 7.347/85 e art. 6º do Decreto 2.181/97;
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CONSIDERANDO que os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor não exclui outros decorrentes de tratados e convenções
internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas
competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costume e equidade;
CONSIDERANDO que o fornecedor já firmou TTA com o fito de suspender o presente processo administrativo até sanar as pendências
verificadas no Auto de Fiscalização nº 3882, conforme documentos acostados no ID. 53618854.
RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Para a adequação do estabelecimento às normas de proteção e defesa do consumidor, quando da interdição por vício
de qualidade, ante aos fatos narrados no Auto de Infração e/ou Interdição, compromete-se o fornecedor acima qualificado em providenciar a
retirada e destinação final do produto através da empresa ECOLÓGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ sob o n° 19.191.521/0001-00, com sede na Av. Fernando Simões Barbosa, 22, sala 1216, Boa Viagem, município de Recife-PE,
e tão logo a providência seja tomada, comunicar o fato a este ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, preferencialmente por meio eletrônico
(pj.regeneracao@mppi.mp.br), para que seja determinada a ida de um dos fiscais ao estabelecimento comercial, para realizar os testes
de qualidade do combustível automotivo, e, se for o caso, desinterditar a bomba.
Parágrafo: No prazo de até 24h da assinatura deste instrumento, a equipe do PROCON comparecerá para proceder com a retirada do(s)
lacre(s) e acompanhar a drenagem do combustível do tanque lacrado, a ser realizado na data de 26.05.2022, às 09h, conforme indicado
pelo compromissário em audiência realizada. Diante da impossibilidade da empresa contratada para a realização do serviço de
drenagem comparecer no prazo acima estipulado, fica o compromissário responsável pela indicação da data e hora para realização de
mencionados procedimentos, de tudo comunicado, com antecedência mínima de 24h, esta Promotoria de Justiça.
CLÁUSULA SEGUNDA - Após firmado o presente Termo, o Processo Administrativo acima identificado ficará suspenso até o cumprimento das
condições ora estabelecidas e, a seguir, será arquivado e remetido à Junta Recursal do Procon Estadual para os fins consignados no artigo 18,
§1º, do Ato Conjunto PGJ/PROCON nº 04/2020, ficando desde já ciente o reclamado.
CLÁUSULA TERCEIRA - Para conhecimento de todos os interessados, publique-se extrato deste Termo de Ajustamento de Conduta no "Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí".
E por estarem assim perfeitamente cientes das condições ora estipuladas, as partes assinam o presente Termo de Ajustamento de Conduta, para
que produza os devidos efeitos legais.
Regeneração-PI, 25 de Maio de 2022.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
MC PETROLEO LTDA - CNPJ nº. 12.706.197/0001-68
FRANCISCO MACIEL DE SOUSA
LUCAS BORBA CAMPÊLO
OAB/PI nº 14.168
PA nº 03/2022/PJR-MPPI
TERMO DE TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA
O PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, através da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor da Comarca de
Regeneração-PI, doravante denominada COMPROMITENTE e a empresa MC PETROLEO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 12.706.197/0001-68, estabelecido na Rod. BR 343 0 - km 493, São Vicente, Regeneração-PI, CEP: 64490-000, neste ato representada
por seu sócio proprietário, Sr. FRANCISCO MACIEL DE SOUSA - CPF nº 133.364.363-20, brasileiro, casado, empresário, residente e
domiciliado no Povoado Mimoso, S/N, Jardim do Mulato-PI, CEP nº 64.495-000, e devidamente acompanhado por seu procurador, Dr. Lucas
Borba Campêlo-OAB/PI nº 14.168, doravante denominado de COMPROMISSÁRIOS, e nos termos que autorizam o artigo 129, III, da
Constituição Federal, os artigos 81 e 82, ambos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o artigo 6º do Decreto Federal n.º 2.181/97, o §
6º do art. 5º da Lei 7.347/85, e § 2º, II, do art. 6º do Ato Conjunto PGJ/Procon nº 04/20201, e
CONSIDERANDO o Processo Administrativo n.º 03/2022/PJR-MPPI (SIMP nº 000369-170/2022), em trâmite na Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor da Comarca de Regeneração-PI;
CONSIDERANDO que a defesa do consumidor é Direito Fundamental (CF, art. 5º, inciso XXXII) e princípio da Ordem Econômica (CF, art. 170,
inciso V);
CONSIDERANDO que a relação de consumo tem como objetivo a transparência e harmonia das relações de consumo (Lei 8.078/90, art. 4º),
baseando-se na boa-fé e no equilíbrio entre consumidores e fornecedores (Lei 8.078/90, art. 4º, III);
CONSIDERANDO o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (Lei 8.078/90, art. 4º, I);
CONSIDERANDO que é direito básico dos consumidores a proteção contra práticas comerciais abusivas impostas no fornecimento de produtos e
serviços (Lei 8.078/90, art. 6º, IV);
CONSIDERANDO competir ao órgão de proteção e defesa do consumidor, após o regular processo administrativo, a aplicação das penalidades
previstas na Lei 8.078/90 e no Decreto Federal 2.181/97;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 6º do Decreto Federal 2.181/97 c/c o § 1º, do art. 172 do Ato Conjunto PGJ/Procon nº 04/2020, é
possível a redução da multa administrativa de 40% a 60% do valor integral, dependendo da gravidade da infração e sua repercussão social,
e limitada aos casos em que se verificar a primariedade;
Ato Conjunto PGJ/Procon nº 04/2020
Art. 17 A celebração do termo de transação administrativa suspenderá o curso do processo administrativo, que somente será arquivado após
atendidas todas as condições estabelecidas no respectivo termo.
§1º O termo de transação administrativa conterá, obrigatoriamente, entre outras cláusulas, a multa administrativa pertinente à infração, podendo,
a critério da autoridade administrativa, ser concedido o desconto de 40% a 60% sobre a multa em tese prevista, levando-se em consideração
o porte econômico do fornecedor, o número de infrações praticadas, a extensão do dano e a celebração ou não de termo de ajustamento de
conduta.
CONSIDERANDO que os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor não exclui outros decorrentes de tratados e convenções
internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas
competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costume e equidade;
CONSIDERANDO que o fornecedor se comprometeu em sanar as pendências verificadas no Auto de Infração nº 3583, conforme documento o
TAC - PA nº 03/2022/PJR-MPPI (SIMP nº 000369-170/2022) acostados aos presentes autos.
RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Compromete-se o fornecedor a recolher, como sanções civil e administrativa pelos fatos ocorridos, a importância de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em 06 (seis) parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com vencimento em
20/06/2022 e sucessivas no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para 20/07/2022 - 2ª parcela, 20/08/2022 - 3ª Parcela, 20/09/2022 - 4ª
parcela, 20/10/2022 - 5ª Parcela e 20/11/2022 - 6ª Parcela mediante o pagamento de boleto bancário em nome do Fundo Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor - FPDC.
§ 1º. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar da assinatura deste TTA, todas as 06 (seis) parcelas serão enviadas no endereço
eletrônico indicado neste ato pelo fornecedor (e-mail: borbaadvogado@outlook.com) para o pagamento na data aprazada. O fornecedor
compromete-se enviar a esta Promotoria de Justiça, via e-mail: pj.regeneracao@mppi.mp.br, cópia do comprovante de pagamento para baixa
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da respectiva parcela no Sistema Integrado do Ministério Público - SIMP.
§ 2º. Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento da multa constante da presente cláusula, o valor da mesma será acrescido juros
de mora ao mês e correção monetária, com base nos índices da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí, art. 663 do Ato Conjunto
PGJ/Procon nº 04/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA - Após firmado o presente Termo, o Processo Administrativo acima identificado ficará suspenso até o cumprimento das
condições ora estabelecidas e, a seguir, será arquivado e remetido à Junta Recursal do Procon Estadual para os fins consignados no artigo 174,
Ato Conjunto PGJ/Procon nº 04/2020, ficando desde já ciente o reclamado.
CLÁUSULA TERCEIRA - Frise-se, o Acordo de Cooperação Técnica nº 12/2018 firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJ/PI
e o Ministério Público do Estado do Piauí - MPPI que permite a homologação judicial dos termos de acordo realizadas pelo PROCON e demais
órgãos de defesa do consumidor integrados ao SEDC (Demppi. Ano II - Nº 233. Publicado, 20 de agosto de 2018).
CLÁUSULA QUARTA - As partes requerem a HOMOLOGAÇÃO do presente acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos
termos do art. 487, III, "b", do Novo CPC e 840 do CC.
CLÁUSULA QUINTA - Para conhecimento de todos os interessados, publique-se extrato deste Termo Transação Administrativa no "Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
E por estarem assim perfeitamente cientes das condições ora estipuladas, as partes assinam o presente Termo de Transação Administrativa,
para que produza os devidos efeitos legais.
Regeneração-PI, 25 de Maio de 2022.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
MC PETROLEO LTDA - CNPJ nº. 12.706.197/0001-68
FRANCISCO MACIEL DE SOUSA
LUCAS BORBA CAMPÊLO
OAB/PI nº 14.168
1 §2º No curso do processo administrativo, poderá contar com os seguintes instrumentos: I - medidas administrativas cautelares (Lei Federal nº
8.078/90, art. 56, parágrafo único; Decreto nº 2.181/97, art. 18); II - transação administrativa; III - termo de ajustamento de conduta (Lei Federal
nº 8.078/90, art. 113; Decreto nº 2.181/97, art. 6º; Lei Federal n.º 7.347/85, art. 5.º, § 6.º e artigo 22 da Lei Complementar nº 36/2004)
2 §1º O termo de transação administrativa conterá, obrigatoriamente, entre outras cláusulas, a multa administrativa pertinente à infração,
podendo, a critério da autoridade administrativa, ser concedido o desconto de 40% a 60% sobre a multa em tese prevista, levando-se em
consideração o porte econômico do fornecedor, o número de infrações praticadas, a extensão do dano e a celebração ou não de termo de
ajustamento de conduta.
3 Art. 66. Parágrafo único. Para atualização da multa aplicada, o seu valor deve ser corrigido monetariamente entre a prolação da decisão
administrativa e o último dia do prazo fixado, na intimação, para pagamento do fornecedor (prazo recursal), pela Tabela da Corregedoria-Geral
de Justiça, e, a partir do dia seguinte, haja ou não recurso, pela Taxa Selic conforme previsto no parágrafo único do art. 57 do CDC.
4Art. 17 A celebração do termo de transação administrativa suspenderá o curso do processo administrativo, que somente será arquivado após
atendidas todas as condições estabelecidas no respectivo termo

4. EXPEDIENTE DO GABINETE
[]

4.1. EXTRATO DE DECISÕES23712
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0018.0011196/2022-70
Requerente: Cleandro Alves de Moura
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 215/2022, da
Coordenadoria de Contabilidade e Finanças (Doc. Sei nº 0234803) e o Parecer da Controladoria Interna de nº 309/2022 (Doc. Sei nº 0236484), o
pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia), ao PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA CLEANDRO ALVES DE MOURA, por deslocamento de
Teresina-PI para São Raimundo Nonato-PI, no período de 18 a 20/04/2022, para lançamento do programa "MPPI por todo o Piauí", uma das
etapas do projeto "Avante PGJ", conforme solicitação , e devidamente registrado no Controle de Diárias (Doc. Sei nº 0234791).
Teresina-PI, 20 de maio de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0019.0013313/2022-29
Requerente: Clênio Marques Gouveia
Requerido: Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor - FPDC
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO Conjunto PGJ/PROCON N° 01/2017, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e
Finanças sob nº 233/2022 (Sei nº 0238407) e da Controladoria Interna sob nº 324/2022 (Sei nº 0239867), o pagamento referente a 05 (seis)
diárias e ½ (meia), ao SERVIDOR CLÊNIO MARQUES GOUVEIA, devido a seu deslocamento à cidade de Santa Filomena-PI, no período de 22
a 27/05/2022, (incluído o domingo, dia 22/05, conforme justificativa no requerimento), para participar das ações do MP em Ação, Procon
Itinerante, em parceria com
a Ouvidoria Geral do MPPI e a Justiça Itinerante do TJ-PI, conforme Portaria MPPI/PROCON nº 18/2022.
Teresina-PI, 19 maio de 2022
Nivaldo Ribeiro
Coordenador-Geral do Procon/MPPI
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0020.0013400/2022-90
Requerente: Antônio Francisco dos Santos Lima
Requerido: Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor - FPDC
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO Conjunto PGJ/PROCON N° 01/2017, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e
Finanças sob nº 236/2022 (Sei nº 0238486) e da Controladoria Interna sob nº 326/2022 (Sei nº 0240492), o pagamento referente a 06 (seis)
diárias e ½ (meia), ao SERVIDOR ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS LIMA, no período de 22 a 28 de maio de 2022 à cidade de TeresinaPI para Santa Filomena-PI, a fim de participar das ações do MP em Ação, Procon Itinerante, em parceria com a Ouvidoria Geral do MPPI e a
Justiça Itinerante do TJPI, conforme Portaria MPPI/PROCON nº 17/2022.
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Teresina-PI, 21 maio de 2022
Nivaldo Ribeiro
Coordenador-Geral do Procon/MPPI
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0055.0013472/2022-46
Requerente: Rogério Azevedo Silva
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 241/2022
(Sei nº 0239452) e da Controladoria Interna sob nº 327/2022 (Sei nº 0240628), o pagamento referente a 02 (duas) diárias e ½ (meia), ao
MILITAR ROGÉRIO AZEVEDO SILVA, devido a seu deslocamento no período de 06 a 08 de maio de 2022, ao Interior do Estado do Piauí,
para cumprimento de missão sigilosa, a serviço do GAECO/MPPI, conforme Portaria PGJ/PI nº 1455/2022 (Sei nº 0237824).
Teresina-PI, 20 maio de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0055.0013478/2022-78
Requerente: Wellington Luiz de Carvalho
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 242/2022
(Sei nº 0239653) e da Controladoria Interna sob nº 325/2022 (Sei nº 0240354), o pagamento referente a 2 (duas) diárias e ½ (meia), ao
MILITAR WELLINGTON LUIZ DE CARVALHO, devido a seu deslocamento no período de 06 a 08 de maio de 2022, ao interior do Estado
do Piauí, para cumprimento de missão sigilosa, a serviço do GAECO MPPI, conforme Portaria PGJ/PI nº 1455/2022 (Sei nº 0237856).
Teresina-PI, 20 maio de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2022
23690

RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº06/2022
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
sessãoeletrônicasidorealizadanodia18.04.2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de implantação de Projeto do Sistema Fotovoltaico da Sede do Ministério Público
do Estado do Piauí, alocada no endereço Rua Álvaro Mendes, 2294 - Centro - Teresina-PI. O objeto está expresso em um lote abordando
aquisição e instalação de sistema de geração fotovoltaica de energia elétrica, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo
I).
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 246.718,45

R$ 220.000,00

R$ 26.718,45

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:R M C JALES DE CARVALHO EIRELI
CNPJ:13.178.565/0001-05
ENDEREÇO:AV. PRESIDENTE KENNEDY, N° 5286, MORROS - TERESINA/PI
REPRESENTANTE:ROSSANA MARQUES COSTA JALES DE CARVALHO,CPF:***.769-273-**
FONE:(86) 3302-4130
E-MAIL:digitalpi@uol.com.br
U n
d.

Código

Banco

Descrição

1.

1

PRÓPRI
O

TAXA E EMOLUMENTOS

1.1

00001

PRÓPRI
O

ELABORAÇÃO DE PROPOSTA

VB

1,00

412,82

1.3

00003

PRÓPRI
O

PROJETOS EXECUTIVOS SISTEMAS DE
ENERGIA FOTOVOLTAICA

VB

1,00

1.4

00004

PRÓPRI
O

CÓPIA DE PROJETOS ART'S E TAXAS PARA
APROVAÇÕES

VB

1,00

2.

2

PRÓPRI
O

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1

74209/0
01

SINAPI

PLACA DA OBRA

M²

Quan
t.

V a l o r
U n i t .
Custo
(R$)

Ite
m

1,00

Valor Unit.
Com BDI
(R$)

Total

Peso (%)

2.900,70

1,32%

531,54

531,54

0,24%

1.600,00

2.060,14

2.060,14

0,94%

240,00

309,02

309,02

0,14 %

13.095,3
7

5,95%

464,84

0,21%

361,01

464,84
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H

50,00

12.630,5
3

5,74%

136.857,
05

62,21%

12.204,95

12.204,9
5

5,55%

95.589,7
5

123.080,1
9

123.080,
19

55,95%

40,69

52,40

1.571,91

0,71%

67.146,8
8

30,32%

26,47

794,01

0,36%

2.2

100305

SINAPI

ENGENHEIRO ELETRICISTA (1)

196,19

3.

3

PRÓPRI
O

SUPERESTRUTURAS E PLACAS SOLARES

3.2

00007

PRÓPRI
O

MONTAGEM DE ESTRUTURA AUXILIAR 2P
GROUP EM PERFIL ALUMÍNIO POR PAINEL

M

1,00

9.478,93

3.3

00008

PRÓPRI
O

MODULO
545WP
MÓDULOS
MONOCRISTALINOS 144 CÉLULAS 545 Wp BEL ENERGY

UN
D

1,00

3.4

00009

PRÓPRI
O

INSTALAÇÃO DE CONECTOR MC4 - PAR

UN
D

30,00

4.

4

PRÓPRI
O

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

UN
D

30,00

20,56

252,61

4.1

95808

SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN
40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

4.2

91871

SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

120,0
0

17,08

21,99

2.639,31

1,20%

4.3

92991

PRÓPRI
O

CABO SOLAR FELX 1KV C5 NBL 1X6MM²,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M

3,00

653,20

841,05

2.523,14

1,15%

4.4

92991

PRÓPRI
O

CABO SOLAR FELX 1KV C5 NBL 1X6MM²,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M

3,00

590,20

759,93

2.279,79

1,04%

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

50,00

27,37

35,25

1.762,31

0,80%

UN
D

120,0
0

11,47

14,77

1.772,25

0,81%

4.5

91928

4.6

00010

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

4.7

00011

PRÓPRI
O

INSTALAÇÃO DE MICROINVERSORES MICROINVERSOR BEL2000G3-US-220

UN
D

23,00

1.753,74

2.258,09

51.936,1
8

23,61%

4.8

00012

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN
D

8,00

27,38

35,25

282,02

0,13%

UN
D

1,00

1.204,36

1.550,72

1.550,72

0,70%

4.9

00013

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM
BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18
DISJUNTORES DIN, 100 A

4.1
0

00015

SINAPI

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN
D

1,00

172,09

221,58

221,58

0,10%

4.1
1

00016

SINAPI

SISTEMA DE ATERRAMENTO C HASTE DE
COBRE 5/8X2400MM PARA SPDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
D

1,00

1.076,10

1.385,58

1.385,58

0,63%

Total sem BDI

170.862,
15

Total do BDI

49.137,8
5

Total Geral

220.000,
00

Érica Patrícia Martins Abreu
Pregoeirado MP/PI
Documento assinado eletronicamente porERICA PATRICIA MARTINS ABREU,Pregoeiro, em 24/05/2022, às 11:56, 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
verificador0242762e o código CRC037E4C02.

Página 39

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1103 Disponibilização: Quarta-feira, 25 de Maio de 2022 Publicação: Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

5.2. HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/202223692
HOMOLOGAÇÃO
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatórioPregão Eletrônico nº 06/2022,que tem comoobjeto a "contratação
de empresa especializada para execução de implantação de Projeto do Sistema Fotovoltaico da Sede do Ministério Público do Estado do Piauí,
alocada no endereço Rua Álvaro Mendes, 2294 - Centro - Teresina-PI. O objeto está expresso em um lote abordando aquisição e instalação de
sistema de geração fotovoltaica de energia elétrica, 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$ 246.718,45

R$ 220.000,00

R$ 26.718,45

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:R M C JALES DE CARVALHO EIRELI
CNPJ:13.178.565/0001-05
ENDEREÇO:AV. PRESIDENTE KENNEDY, N° 5286, MORROS - TERESINA/PI
REPRESENTANTE:ROSSANA MARQUES COSTA JALES DE CARVALHO,CPF:***.769-273-**
FONE:(86) 3302-4130
E-MAIL:digitalpi@uol.com.br
U n
d.

Quan
t.

V a l o r
U n i t .
Custo
(R$)

Ite
m

Código

Banco

Descrição

1.

1

PRÓPRI
O

TAXA E EMOLUMENTOS

1.1

00001

PRÓPRI
O

ELABORAÇÃO DE PROPOSTA

VB

1,00

412,82

1.3

00003

PRÓPRI
O

PROJETOS EXECUTIVOS SISTEMAS DE
ENERGIA FOTOVOLTAICA

VB

1,00

1.4

00004

PRÓPRI
O

CÓPIA DE PROJETOS ART'S E TAXAS PARA
APROVAÇÕES

VB

1,00

2.

2

PRÓPRI
O

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1

74209/0
01

SINAPI

PLACA DA OBRA

M²

1,00

361,01

2.2

100305

SINAPI

ENGENHEIRO ELETRICISTA (1)

H

50,00

196,19

3.

3

PRÓPRI
O

SUPERESTRUTURAS E PLACAS SOLARES

3.2

00007

PRÓPRI
O

MONTAGEM DE ESTRUTURA AUXILIAR 2P
GROUP EM PERFIL ALUMÍNIO POR PAINEL

M

1,00

9.478,93

3.3

00008

PRÓPRI
O

MODULO
545WP
MÓDULOS
MONOCRISTALINOS 144 CÉLULAS 545 Wp BEL ENERGY

UN
D

1,00

3.4

00009

PRÓPRI
O

INSTALAÇÃO DE CONECTOR MC4 - PAR

UN
D

30,00

4.

4

PRÓPRI
O

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

4.1

95808

SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN
40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN
D

30,00

20,56

M

120,0
0

Valor Unit.
Com BDI
(R$)

Total

Peso (%)

2.900,70

1,32%

531,54

531,54

0,24%

1.600,00

2.060,14

2.060,14

0,94%

240,00

309,02

309,02

0,14 %

13.095,3
7

5,95%

464,84

464,84

0,21%

252,61

12.630,5
3

5,74%

136.857,
05

62,21%

12.204,95

12.204,9
5

5,55%

95.589,7
5

123.080,1
9

123.080,
19

55,95%

40,69

52,40

1.571,91

0,71%

67.146,8
8

30,32%

26,47

794,01

0,36%

17,08

21,99

2.639,31

1,20%

4.2

91871

SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

4.3

92991

PRÓPRI
O

CABO SOLAR FELX 1KV C5 NBL 1X6MM²,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M

3,00

653,20

841,05

2.523,14

1,15%

4.4

92991

PRÓPRI
O

CABO SOLAR FELX 1KV C5 NBL 1X6MM²,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M

3,00

590,20

759,93

2.279,79

1,04%

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E

M

50,00

27,37

35,25

1.762,31

0,80%

4.5

91928
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INSTALAÇÃO. AF_12/2015

4.6

00010

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

4.7

00011

PRÓPRI
O

INSTALAÇÃO DE MICROINVERSORES MICROINVERSOR BEL2000G3-US-220

UN
D

23,00

1.753,74

2.258,09

51.936,1
8

23,61%

4.8

00012

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN
D

8,00

27,38

35,25

282,02

0,13%

4.9

00013

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM
BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN
D

1,00

1.204,36

1.550,72

1.550,72

0,70%

4.1
0

00015

SINAPI

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN
D

1,00

172,09

221,58

221,58

0,10%

4.1
1

00016

SINAPI

SISTEMA DE ATERRAMENTO C HASTE DE
COBRE 5/8X2400MM PARA SPDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
D

1,00

1.076,10

1.385,58

1.385,58

0,63%

UN
D

120,0
0

11,47

14,77

1.772,25

0,81%

Total sem BDI

170.862,
15

Total do BDI

49.137,8
5

Total Geral

220.000,
00

Dr.Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Documento assinado eletronicamente porHUGO DE SOUSA CARDOSO,Subprocurador(a) de Justiça Institucional, em 24/05/2022, às
14:31, 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
verificador0242835e o código CRCC1CFE796.

5.3. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2022
23693

RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº09/2022
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
sessãoeletrônicasidorealizadanodia25.04.2022.
Objeto:Contratação de empresa para fornecimento de serviço de Firewall de Próxima Geração para segurança da informação deperímetro que
possibilite a visibilidade e controle de tráfego e aplicações em camada 7, filtragem de conteúdo web,prevenções contra ataques e ameaças
avançadas e modernas, filtro de dados, VPN e controle granular de banda de rede,compreendendo fornecimento de equipamentos e softwares
integrados em forma de appliance conforme especificaçõescontidas no Termo de Referência.
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 4.558.258,80

R$ 3.180.000,00

R$ 1.378.258,80

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:Arvvo Tecnologia, Consultoria e Serviços Ltda;
CNPJ:25.359.140/0001-81
ENDEREÇO:SHN Quadra 1 Bloco A Sala 1.114, Brasília-DF, CEP: 70.701-010
REPRESENTANTE:André Luiz Alves de Oliveira,CPF:***.590.401-**
FONE:(61) 3553-9006
E-MAIL:andre.oliveira@arvvo.com.br
Ite
m

Objeto

Qtd
.

Métric
a

V a l o r
Unitário
Anual

Valor Total
Trienal

1

Alocação e gestão de Solução de SegurançaNext Generation Firewall, composta
deelementosde hardware e software integrados(Appliances), incluindo
instalação,licenciamento,suporte técnico e garantia por 36 (trinta e seis)meses.
Marca: Forcepoint NGFW Modelo:N2101 Fabricante: Forcepoint + ServidorThinkSystem
SR530 3.5" Chassis with 4 Bays

3

Serviç
o

R
$
1.054.220,
65

R
$
3.162.661,
95
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2

Treinamento na solução de firewall.

Serviç
o

3

R
$
5.779,35

R
$
17.338,05
R
$
3.180.000,
00

ValorTotal
Érica Patrícia Martins Abreu
Pregoeirado MP/PI

Documento assinado eletronicamente porERICA PATRICIA MARTINS ABREU,Pregoeiro, em 24/05/2022, às 11:57, 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
verificador0242937e o código CRC13D72782.

5.4. HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/202223694
HOMOLOGAÇÃO
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatórioPregão Eletrônico nº 09/2022,que tem comoobjeto a "contratação
de empresa para fornecimento de serviço de Firewall de Próxima Geração para segurança da informação de perímetro que possibilite a
visibilidade e controle de tráfego e aplicações em camada 7, filtragem de conteúdo web, prevenções contra ataques e ameaças avançadas e
modernas, filtro de dados, VPN e controle granular de banda de rede, compreendendo fornecimento de equipamentos e softwares integrados em
forma de appliance conforme especificações contidas no Termo de Referência",atendendo a sua tramitação e Legislação
pertinente,HOMOLOGOa presente Licitação.
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 4.558.258,80

R$ 3.180.000,00

R$ 1.378.258,80

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:Arvvo Tecnologia, Consultoria e Serviços Ltda;
CNPJ:25.359.140/0001-81
ENDEREÇO:SHN Quadra 1 Bloco A Sala 1.114, Brasília-DF, CEP: 70.701-010
REPRESENTANTE:André Luiz Alves de Oliveira,CPF:***.590.401-**
FONE:(61) 3553-9006
E-MAIL:andre.oliveira@arvvo.com.br
Ite
m

Objeto

Qtd
.

Métric
a

V a l o r
Unitário
Anual

Valor Total
Trienal

1

Alocação e gestão de Solução de SegurançaNext Generation Firewall, composta
deelementosde hardware e software integrados(Appliances), incluindo
instalação,licenciamento,suporte técnico e garantia por 36 (trinta e seis)meses.
Marca: Forcepoint NGFW Modelo:N2101 Fabricante: Forcepoint + ServidorThinkSystem
SR530 3.5" Chassis with 4 Bays

3

Serviç
o

R
$
1.054.220,
65

R
$
3.162.661,
95

2

Treinamento na solução de firewall.

3

Serviç
o

R
$
5.779,35

R
$
17.338,05

ValorTotal

R
$
3.180.000,
00

Dr.Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Documento assinado eletronicamente porHUGO DE SOUSA CARDOSO,Subprocurador(a) de Justiça Institucional, em 24/05/2022, às
14:31, 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
verificador0242953e o código CRCDBD924B8.

6. GESTÃO DE PESSOAS
[]

6.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 23709
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 639/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0133.0014447/2022-02:
RESOLVE:
CONCEDER03 (três)dias de folga,nos dias27 de maio, 09 e 10 de junho de2022,àservidoraCAROLINE ALENCAR DE CARVALHO, Assessora
de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15599, lotada junto à 2ª Promotoria de Justiça de Floriano, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº
985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial dos dias 01/01/2022 e 12/03/2022, conforme
certidão expedida pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
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RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 640/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0014.0014262/2022-89:
RESOLVE:
CONCEDER 01(um)dia de folga, no dia27 de maio de 2022,ao servidorTHYAGO JOSE PEREIRA JANUARIO, Técnico Ministerial, matrícula nº
256, lotado junto à Coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos, como forma de compensação em razão de serviço prestado junto à Justiça
Eleitoral, nopleito eleitoral de 2020, ficando os07(sete)dias restantes para momento oportuno, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio
alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 641/2022
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 19.21.0157.0013731/2022-59,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de12 a 16 de maio de 2022, 05(cinco)dias de licença para tratamento de saúde à servidora comissionadaNATHALY
LIMA CARVALHO, matrícula nº 20004, Assessora de Promotoria de Justiça, lotada junto à 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, conforme
perícia oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao
dia 12 de maio de 2022.
Teresina (PI), 25 de maio de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 642/2022
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 19.21.0104.0014105/2022-68,
RESOLVE:
CONCEDER, no dia20 de maio de 2022, 01(um)dia de licença para tratamento de saúde, à servidora comissionadaAMANDA LOPES
AIRES,Assessor(a) de Promotor(a) de Justiça, matrícula 15796, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe, nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 20 de maio de 2022.
Teresina (PI), 25 de maio de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 643/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0104.0014161/2022-11:
RESOLVE:
CONCEDER01 (um)dia de folga,no dia06 de junho de2022,àservidoraAMANDA LOPES AIRES, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula
nº 15796, lotada junto à Promotoria de Justiça de Guadalupe, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de compensação em
razão do comparecimento ao Plantão Ministerial do dia 11/12/2021, conforme certidão expedida pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que
recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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