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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ23835
PORTARIA PGJ/PI Nº 1593/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RE S O L V E
CONCEDERaoPromotor de JustiçaÉDSELDEOLIVEIRACOSTABELLEZADONASCIMENTO, titular da 43ª Promotoria de Justiça de Teresina e
Assessor da Corregedoria-Geral,04 (quatro) dias de compensação para serem usufruídos em 01, 02, 03 e 04 de agosto de 2022, referentes aos
plantõesministeriaisrealizados em 28/04/2019, 01/12/2018, 14/12/2018 e 16/12/2018, conforme certidõesexpedidas pela Corregedoria Geral do
MPPI e, de acordo com os Atos Conjuntos CGMP/PI nº 04/2012 e 03/2022, ficando meio dia de crédito, referente ao plantão de 28/04/2019,a ser
anotado no prontuário e somado a outra fração.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI),02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1686/2022 -Republicação por incorreção
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público do
Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0082.0014975/2022-91:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a)LORENNA MORAES SOUSA GOMES, matrícula 15017, ocupante do cargo de Assessor(a)
de Procurador, lotado(a) junto à 9ª Procuradoria de JustiçaPI, pelo prazo de 02(dois) meses, quais sejam, julho/2022 e agosto/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 31 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
Republicação por incorreção
PORTARIA PGJ/PI Nº 1725/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público do
Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0159.0015060/2022-36:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidoraCAMILA DE LUAR FAUSTO DE SÁ, matrícula 15451, ocupante do cargo de Assessor (a) de
Promotoria, lotado (a) junto à 23ª Promotoria de Justiça, pelo prazo de 04(quatro) meses alternados, quais sejam, junho/2022, agosto/2022,
novembro/2022 e janeiro/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 31 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
Republicação por Incorreção
PORTARIA PGJ/PI Nº 1727/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público do
Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0345.0015025/2022-34:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidoraJESSYANE RODRIGUES SOARES,matrícula 15591, ocupante do cargo de Assessor (a) de
Promotoria, lotado (a) junto à 56ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir de 01 de junho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 31 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1734/2022 -Republicação por Incorreção
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público do
Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0700.0015071/2022-63:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)JACKSON WILLIAN DOURADO GUIMARÃES, técnico ministerial, matrícula 187,lotado na
Assessoria para distribuição de 1º grau de Teresina-PI, designado a exercer as atividades laborais na Secretaria Unificada das Promotorias de
Justiça de Picos-PI, pelo período de junho de 2022 a maio de 2023, dispensando o servidor documprimento do prazo estabelecido no art. 6º, §3º,
do Ato PGJ/PI nº 1207/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 31 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1739/2022 -Republicação por Incorreção
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público do
Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0700.0015071/2022-63:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)CARLA DANIELLE MACHADO FONTINELE, técnica ministerial, matrícula 304,lotada no
Página 2

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1109 Disponibilização: Quinta-feira, 2 de Junho de 2022 Publicação: Sexta-feira, 3 de Junho de 2022

Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP) e designada a exercer as suas atividades
laborais na Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos-PI pela Portaria PGJ/PI nº 1918/2020, pelo período de julho de 2022 a junho
de 2023, dispensando a servidora documprimento do prazo estabelecido no art. 6º, §3º, do Ato PGJ/PI nº 1207/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 31 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1740/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo Ato PGJ/PI nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0246.0014871/2022-51:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a)CRISTIANE LAGE FORTES,matrícula 15822, ocupante do cargo de Assessor(a) Técnico,
lotado (a) junto àCOORDENADORIA DE PERICIAS E PARECERES TÉCNICOS, pelo prazo de 01(um) ano, a partir de 01 de junho de 2022.
Retroajam-se os efeitos desta Portaria para o dia 01/06/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 02de junhode 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1773/2022 -Republicação por Incorreção
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público do
Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0191.0014981/2022-40:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)EDUARDA EMÍDIO RIOS SANTOS,matrícula 15056, ocupante do cargo de Assessor (a)
de Procuradoria, lotado (a) junto à 8ª Procuradoria de Justiça de Justiça - PI, pelo prazo de 06(Sete) meses, a partir de 01 de junho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 31 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1787/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo Ato PGJ/PI nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0065.0015008/2022-37:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a)BRUNA TAIS SANTOS DO NASCIMENTO,matrícula 15436, ocupante do cargo de
Assessor(a) de Promotoria, lotado (a) junto à 41ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI, pelo prazo de 01(um) ano, a partir de 01 de junho de
2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 01de junhode 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1788/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOoAto PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público do
Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0072.0014988/2022-84:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor(a)JOÃO LUCAS DE MOURA LEITE, matrícula 15321, ocupante do cargo de Assessor(a) de
Promotoria, lotado(a) junto à 18ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI, pelo prazo de 06(seis) meses alternados, quais sejam, junho/2022,
agosto/2022, outubro/2022, dezembro/2022, fevereiro/2023 e abril/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 01de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1789/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOoAto PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público do
Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0072.0014988/2022-84:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA, matrícula 15866, ocupante do cargo de Assessor
(a) de Promotoria, lotado (a) junto à 18ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI, pelo prazo de 06(seis) meses alternados, quais sejam, julho/2022,
setembro/2022, novembro/2022, janeiro/2023, março/2023 e maio/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 02 de junhode 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1790/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO oAto PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público do
Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0259.0014994/2022-27:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a) LUIZ EDUARDO REBELO SAMPAIO FILHO, matrícula 15481, ocupante do cargo de
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Assessor de Promotoria, lotado junto à 50ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI, pelo prazo de 03(três) meses alternados, quais sejam,
junho/2022, outubro/2022 e dezembro/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 01de junhode 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1791/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público do
Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0259.0014994/2022-27:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidoraADJALINA COELHO DE MENEZES, matrícula 210, ocupante do cargo de Analista Ministerial,
lotadajunto à 50ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI, pelo prazo de 02(dois) meses alternados, quais sejam, julho/2022 ejaneiro/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 01 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1792/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOoAto PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público do
Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0259.0014994/2022-27:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao ServidorEDMAR FERREIRA GUIMARAES JUNIORE, matrícula 15279, ocupante do cargo de
Assessor de Promotoria, lotadojunto à 50ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI, pelo prazo de 03(três) meses alternados, quais sejam,
agosto/2022, setembro/2022 e novembro/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 01 junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1793/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público do
Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0077.0014732/2022-34:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a)MAYRA OLIVEIRA CAVALCANTE ROCHA, matrícula 15794, ocupante do cargo de
Assessor (a) de Procurador, lotado (a) junto à 11ª Procuradoria de Justiça de - PI, pelo prazo de 06(seis) meses alternados, quais sejam,
junho/2022, julho/2022,outubro/2022, dezembro/2022, janeiro/2023 e abril/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 01de junhode 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1794/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público do
Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0077.0014732/2022-34:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor (a)VALERIA DEBORA DE SENA ROSAL, matrícula 15760, ocupante do cargo de Assessor (a)
de Procurador, lotado (a) junto à 11ª Procuradoria de Justiça- PI, pelo prazo de 05(cinco) meses alternados, quais sejam, agosto/2022,
setembro/2022, novembro/2022, fevereiro/2023 e março/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 01de junhode 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1799/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando solicitação
contida no Processo SEI nº 19.21.0428.0014559/2022-22,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) ALCIVAN DA COSTA MARQUES, matrícula nº 173, Técnico Ministerial, do cargo comissionado de Chefe de
Divisão de Material de Consumo - CC04, junto à Coordenadoria de Apoio Administrativo.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1800/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando solicitação
contida no Processo SEI nº 19.21.0428.0014559/2022-22,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) FELIPE ARLLEM REZENDE, matrícula nº 15828, do cargo comissionado de Assessor do Conselho Superior (CC01), junto ao Gabinete do Presidente do Conselho Superior.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1801/2022
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O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando solicitação
contida no Processo SEI nº 19.21.0428.0014559/2022-22,
RESOLVE
NOMEAR FELIPE ARLLEM REZENDE, CPF Nº ***.776.643-**, para exercer o cargo comissionado de Chefe de Divisão de Material de Consumo
- CC04, junto à Coordenadoria de Apoio Administrativo.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a utilizar os meios eletrônicos para a entrega dos documentos exigidos para fins de posse no referido
cargo público junto à Coordenadoria de Recursos Humanos (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), 01 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1802/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0005.0014924/2022-04,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) LICIA MILENA SILVA OLIVEIRA, matrícula nº 15879, do cargo comissionado de Oficial de Gabinete - CC02, junto
ao CACOP, a partir de 01 de junho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1804/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais e considerando os autos do
Processo SEI nº 19.21.0419.0015375/2022-47,
RESOLVE
NOMEAR THALITA SILVA LEAL, CPF: ***.373.973-**, para exercer o cargo comissionado de Oficial de Gabinete (CC-02) junto ao CACOP.
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). 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), 01 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ-MPPI Nº 1805/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, especialmente a do art. 12, inciso
V, da Lei Complementar Estadual nº 12/1993 e,
CONSIDERANDO a necessidade de organizar e planejar as atividades dos órgãos do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Decreto nº 21.095/2022, que declara ponto facultativo no dia 17 de junho de 2022, em todos os órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, do Poder Executivo, sem prejuízo dos serviços essenciais, sobre os
quais decidirá o titular dos órgãos e entidades;
CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, por meio da Portaria nº 1951/2022-PJPI/TJPI/SECPRE, de 31 de maio de 2022,
decretou ponto facultativo no dia 17 de junho de 2022, no Poder Judiciário do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que, não haverá expediente no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, no dia 16 de junho de 2022, feriado religioso
nacional de Corpus Christi, nos termos do ATO PGJ/PI nº 1155/2022, que disciplina o recesso forense e divulga os feriados no ano de 2022,
suspendendo os prazos nos dias em que indica e dá outras providências.
RESOLVE
Art. 1º ESTABELECER PONTO FACULTATIVO no dia 17 de junho de 2022, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí;
Art. 2º Não haverá expediente no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí no dia 17 de junho de 2022.
Art. 3º Ficam suspensos os prazos que devam iniciar-se ou encerrar-se na referida data, prorrogando-se para ao próximo dia útil subsequente.
Art. 4º No dia 17 de junho de 2022 haverá plantão ministerial, conforme regulamentado em ato administrativo.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1806/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo Ato PGJ/PI nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0305.0015007/2022-53:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao ServidorCAIO RAFAEL COELHO DE SA RUFINO,matrícula 15452, ocupante do cargo de Assessorde
Promotoria, lotado junto à 48ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, pelo prazo de 01(um) ano, a partir de 01 de junho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 01 de junhode 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1809/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018;
CONSIDERANDO o disposto no PGEA SEI nº 19.21.0166.0015309/2022-95,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO, titular da Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, para, sem
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prejuízo de suas funções, responder pela 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, e pela Direção de Sede dasPromotorias de Justiça de
Campo Maior, de 02 a 15 de maio de 2022, com efeitos retroativos, em razão das férias do titular, revogando-se a Portaria PGJ/PI nº 1333/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1810/2022
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 19.21.0371.0015355/2022-46,
RESOLVE
DISPENSAR de suas atividades os Promotores de Justiça DENISE COSTA AGUIAR, JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA e MICHELINE
RAMALHO SEREJO SILVA, membros titulares da JURCON, para participarem das sessões da Junta Recursal da PROCON - JURCON/MPPI,
nos dias especificados abaixo, conforme o artigo 5°, I do Regimento Interno da Junta Recursal do PROCON:
Data

Sessão

29 de julho de 2022

7ª Sessão Ordinária de Julgamento da Jurcon - 2022

26 de agosto de 2022

8ª Sessão Ordinária de Julgamento da Jurcon - 2022

23 de setembro de 2022

9ª Sessão Ordinária de Julgamento da Jurcon - 2022

04 de novembro de 2022

10ª Sessão Ordinária de Julgamento da Jurcon - 2022

02 de dezembro de 2022

11ª Sessão Ordinária de Julgamento da Jurcon - 2022

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1811/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho
contido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0014.0003779/2020-90,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora DANIELE ARAÚJO LIRA, Técnica Ministerial, matrícula nº 248, para atuar como gestora do Acordo de Cooperação
Técnica nº 13/2022, celebrado entre o Ministério Público do Estado do Piauí e o Município de Monte Alegre-PI
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1812/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RE S O L V E
CONCEDERaoPromotor de JustiçaÉDSELDEOLIVEIRACOSTABELLEZADONASCIMENTO, titular da 43ª Promotoria de Justiça de Teresina e
Assessor da Corregedoria-Geral,01(um) diade compensação para serusufruídoem 20 de junho de 2022, referenteaoplantãoministerialrealizado24
de junho de 2022, conforme certidão expedidapela Corregedoria Geral do MPPI e, de acordo com o Ato Conjunto CGMP/PI nº 04/2012.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de junhode 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1813/2022
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 daPromotorade JustiçaITANIELI
ROTONDO SÁ, titular da 2ª Promotoria de Picos, referentes ao 2º período do exercício de 2022, previstas para o período de 01 a 30 de agosto
de 2022, conforme Portaria PGJ/PI nº 81/2022, para que sejam usufruídas no período de08 de agosto a 06 de setembro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1815/2022
O PROCURADOR-GERALDE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, no dia 31 de maio de 2022, 01(um) diade licença para tratamento de saúde aoPromotorde JustiçaRUSZEL LIMA VERDE
CAVALCANTE, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, 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 31/05/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1816/2022
OPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0746.0013782/2022-32,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora ALMERA SHEYLA MOREIRA LEAL, matrícula n° 177, Técnica Ministerial, para exercer, sem prejuízo de suas funções,
as atribuições atinentes ao cargo de Chefe de Seção (CC-03), em substituição à servidora Maria do Socorro Tavares da Silva, matrícula nº
15614, durante as férias desta, no período de 18 a 31 de maio de 2022, com efeitos retroativos.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1817/2022
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 VANDO DA SILVA MARQUES, titular da 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, de 13 de junho de 02 de julho de 2022, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI1818/2022
OPROCURADOR-GERALDE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso XIV, alínea"f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDOas informações constantes nos autos do Processo SEI nº 19.21.0422.0000366/2021-79,
RESOLVE
NOMEARos candidatos aprovadosno10ºProcesso Seletivo de Estagiários do Ministério Público do Estado do Piauí, realizado em 2021, conforme
Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem enviar os documentos exigidos no Edital de Abertura nº05/2021para aSeção de Estágios, por e-mail
(estagiariosmp@mppi.mp.br)em um único arquivo PDF,no período de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da portaria de
convocação;Link para acesso à relação de documentoshttps://www.mppi.mp.br/internet/rh/crh-estagiarios/?sub=superior-e-posgraduacao:documentos-para-posse
ANEXO ÚNICO
Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: DIREITO
144

LUAN MATHEUS SOARES DO MONTES LIMA

145

CRISTHYANNE MACÊDO DA SILVA

146

LARA GEOVANA RODRIGUES DE SANTANA

148

BÁRBARA CHRISTINA PEREIRA SABINO

149

RAQUEL FELIX ARAUJO

150

WALKER CASTRO MENDES

PPP

ELVIRA ARAUJO DOS SANTOS

PPP

JADE CELESTINO TRINDADE RODRIGUES

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1819/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no 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;
CONSIDERANDO o Despacho da Conselheira do CSMP, Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão, contido no Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0329.0015567/2022-93,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MAURÍCIO VERDEJO GONÇALVES JÚNIOR, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, respondendo
cumulativamente pela 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus, para atuar nos autos do Inquérito Civil nº 11/2020 (SIMP Nº 000402-085/2018), em
tramite na 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1820/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando solicitação
contida no Processo SEI nº 19.21.0324.0015222/2022-74,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) BRENO MAYR SANTOS RESPLANDES, matrícula nº 15435, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria
de Justiça (CC-01), lotado junto à 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, com efeitos retroativos ao dia 01 de junho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1821/2022
OPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando Procedimento de
Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0324.0015222/2022-74,
RESOLVE
DESIGNAR o (a) servidor (a) LIA RAQUEL CARVALHO SOUSA MOURAO, matrícula nº 277, Técnico Ministerial, para, sem prejuízos de suas
funções junto ao CAODEC, auxiliar a 32ª Promotoria de Justiça de Teresina até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1822/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo SEI
nº 19.21.0324.0015222/2022-74,
RESOLVE
NOMEAR LIA RAQUEL CARVALHO SOUSA MOURÃO, matrícula nº 277, Técnico Ministerial, para exercer o cargo comissionado de Assessor
de Promotoria de Justiça (CC-01) junto à 32ª Promotoria de Justiça de Teresina.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1823/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a homologação
do Concurso Público (Regido pelo Edital nº 1 - MPPI, de 11 de julho de 2018) para Provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em
cargos de nível superior e de nível médio, conforme Edital nº 01 - MPE/PI de 10 de janeiro de 2019;
RESOLVE
TORNAR PÚBLICO o requerimento de desistência de nomeação, bem como de reposicionamento para o final da lista de classificados, do
candidato habilitado em concurso público regido pelo Edital nº 1 - MPPI, de 11 de julho de 2018, abaixo listado, conforme protocolo SEI nº
19.21.0378.0015471/2022-10:
I - CARGO: ANALISTA MINISTERIAL, ÁREA PROCESSUAL, NÍVEL SUPERIOR, CLASSE "A", PADRÃO 1
CLASS.

INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

13

10007484

FELIPE DE SOUSA ALMEIDA

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1824/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
1. NOMEAR, em caráter efetivo, nos cargos abaixo discriminados, os candidatos constantes no Anexo I da presente portaria, habilitados em
concurso público (Regido pelo Edital nº 1 - MPPI, de 11 de julho de 2018), todos do Quadro Permanente de Pessoal do Ministério Público do
Estado do Piauí.
2. Os nomeados ficam convocados a entregar pessoalmente os documentos constantes no anexo II desta portaria na Coordenadoria de
Recursos Humanos, na Sede da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro.
3. Para o cargo de Analista Ministerial - Área Processual estão disponíveis as vagas para as cidades, conforme descrito na Portaria PGJ/PI nº
1429/2022, de 10 de maio de 2022;
4. A audiência para escolha das cidades de lotação pelos Analistas Ministeriais - Área Processual, bem como a posse dos servidores
relacionados no anexo I, ocorrerá em data e horários a serem divulgados, desde que apresentada a documentação necessária e cumpridas todas
as formalidades legais.
Teresina, 02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1825/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0249561 - CLC/ASSCOMPRAS, no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0431.0002019/2022-27,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor André Castelo Branco Ribeiro, matrícula nº 15821, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre o Fundo de
Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí, CNPJ n° 10.551.559/0001-63, e a empresa FORTE CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA
EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº04.118.319/0001-77 (CONTRATO Nº 16/2022-FMMPI - PGA nº 19.21.0431.0002019/2022-27).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1826/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando decisão exarada
nos autos do Processo SEI nº 19.21.0076.0013756/2022-17,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) MARIA VICTORIA IBIAPINA DE SANTANA, matrícula nº 15823, do cargo comissionado de Assessor de
Promotoria de Justiça (CC-01), junto à 32ª Promotoria de Justiça de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1827/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando decisão exarada
nos autos do Processo SEI nº 19.21.0076.0013756/2022-17,
RESOLVE
NOMEAR MARCOS VINICIUS RAMOS DE CARVALHO LUZ, CPF: ***.910.363-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de
Promotoria de Justiça (CC-01) junto à 27ª 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;
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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), 02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1828/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, considerando o disposto no PGEA SEI nº 19.21.0378.0015332/2022-77;
CONSIDERANDO o Ofício nº 28059/2022, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a Portaria da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí nº 321/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SEAD, publicada
no dia 04 de fevereiro de 2022, no Diário de Justiça do Estado do Piauí,
RESOLVE
REVOGAR a admissão da cessão da Servidora JULIANA EVELIM FREIRE RODRIGUES, oriunda do quadro de Servidores do Tribunal de
Justiça do Estado do Piauí, para desempenhar suas atividades junto a este Ministério Público do Estado do Piauí, contida na Portaria PGJ/PI nº
1218/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1829/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, considerando o disposto no PGEA SEI nº 19.21.0378.0015332/2022-77;
CONSIDERANDO o Ofício nº 28059/2022, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a Portaria da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí nº 321/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SEAD, publicada
no dia 04 de fevereiro de 2022, no Diário de Justiça do Estado do Piauí,
RESOLVE
ADMITIR a cessão da Servidora ANA CELIA ALMEIDA SOUSA, oriunda do quadro de Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí,
para que passe a desempenhar suas atividades junto a este Ministério Público do Estado do Piauí, pelo período de 01 (um) ano, a partir desta
data.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

1.2. EDITAIS PGJ23858
EDITAL PGJ Nº 28/2022
Oferece 01 (uma) vaga de estagiário de Pós-Graduação (Ciências Jurídicas) para a Sede das Promotorias de Justiça deUnião - PIe dispõe sobre
os critérios para convocação dos aprovados no 2º processo seletivo de estágio de Pós-Graduação do Ministério Público do Estado do Piauí.
O Procurador-Geral de Justiça do Piauí, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO que o 2º processo seletivo de estágio de Pós-Graduação do Ministério Público do Estado do Piauí, previu a reserva de vagas
para a Sede das Promotorias de Justiça deUnião - PI;
CONSIDERANDO que não há aprovados/classificados constantes da lista de cadastro de reserva para vagas de estagiários na Sede das
Promotorias de Justiça deUnião - PI;
CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandas judiciais e extrajudiciais na Sede das Promotorias de Justiça deUnião - PI;
CONSIDERANDO que devem ser observados os princípios da igualdade e da impessoalidade na administração pública;
RESOLVE:
Art. 1º. Tornar público, para conhecimento de todos os aprovados e classificados ainda não nomeados no 2º Processo Seletivo Público para
admissão de estagiários de Pós - Graduação (Ciências Jurídicas) do Ministério Público do Estado do Piauí, o oferecimentode vaga de estágio a
quem tiver interesse em concorrer na seguinte cidade:
I - 01 (uma) vaga de estágio para a cidade deUnião- PI;
Art. 2ª. A adesão ao presente edital gera para o aprovado apenas expectativa de direito à nomeação para as vagas oferecidas, sendo
resguardada a ordem de classificação do aprovado para o município onde inicialmente ficou classificado, caso não se habilite para a vaga de
estagiário oferecida na Sede das Promotorias de Justiça deUnião - PI.
Parágrafo único. A não adesão do candidato ao presente edital também não implica em nenhum tipo de alteração na sua ordem de classificação
para a cidade onde concorreu, garantindo-lhe a expectativa de nomeação no surgimento de eventual vaga na respectiva cidade.
Art. 3º. O candidato que for nomeado para as vagas previstas neste edital será excluído das demais listas em que constar, não podendo mais
concorrer às vagas que eventualmente surgirem para a cidade onde estava inicialmente classificado.
Art. 4º. Os interessados deverão manifestar-se por meio de requerimento únicovia e-mail (estagiariosmp@mppi.mp.br), dirigido à Seção de
Estágios da Coordenadoria de Recursos Humanos.
§ 1º. Oprazopara manifestação de interesse do candidato será até o dia09 de junho de 2022.
§ 2º. No requerimento deverão constar os dados de identificação do candidato, cidade de aprovação, endereço, período atual do curso e
telefones de contato.
§ 3º. O candidato que não se manifestar dentro do prazo estabelecido pela Administração ou desistir da nomeação para a vaga indicada no art. 1º
deste edital, manterá sua posição na lista de classificação por município, resguardada a sua ordem classificatória.
Art. 5º. A nomeação para a vaga de estagiário será feita observando-se a classificação final obtida após elaboração de lista com todos os
interessados que se inscreveram na forma do art. 4º deste edital, adotando-se, como critério de classificação a maior nota final no processo
seletivo.
Art. 6º. O resultado final do presente processo será publicado no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
Art. 7º. No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á à nomeação dos demais candidatos habilitados, observada a ordem
classificatória.
Art. 8º. A Procuradoria-Geral de Justiçanão arcará com nenhum ônus financeirodecorrente da opção dos aprovados para o preenchimento da
vaga oferecida neste edital.
Art. 9º. A manifestação do candidato em ser nomeado para localidade diversa da qual ficou classificadoimplica o conhecimento e a tácita
aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
Art. 10. Após o prazo para envio de documentação pelos interessados, será publicado o resultado final em ordem de classificação, sendo
realizada logo em seguida a nomeação dos candidatos na quantidade determinada no art. 1º deste edital, devendo aquele que for nomeado
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providenciar sua documentação para posse.
Art. 11. O estágio teráinício previsto na data de 16de junho de 2022.
Art. 12. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Teresina, 02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
EDITAL PGJ Nº 29/2022
Oferece 01 (uma) vaga de estagiário de Pós - Graduação (Ciências Jurídicas) para a Sede das Promotorias deJustiça de Campo Maior-PIe
dispõe sobre os critérios para convocação dos aprovados no 2º processo seletivo de estágio de Pós-Graduação do Ministério Público do Estado
do Piauí.
O Procurador-Geral de Justiça do Piauí, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO que o 2º processo seletivo de estágio de Pós-Graduação do Ministério Público do Estado do Piauí, previu a reserva de vagas
para a Sede das Promotorias deJustiça de Campo Maior-PI;
CONSIDERANDO que não há aprovados/classificados constantes da lista de cadastro de reserva para vagas de estagiários na Sede das
Promotorias deJustiça de Campo Maior-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandas judiciais e extrajudiciais na Sede das Promotorias deJustiça de Campo Maior-PI;
CONSIDERANDO que devem ser observados os princípios da igualdade e da impessoalidade na administração pública;
RESOLVE:
Art. 1º. Tornar público, para conhecimento de todos os aprovados e classificados ainda não nomeados no 2º Processo Seletivo Público para
admissão de estagiários de Pós - Graduação (Ciências Jurídicas) do Ministério Público do Estado do Piauí, o oferecimentode vaga de estágio a
quem tiver interesse em concorrer na seguinte cidade:
I - 01 (uma) vaga de estágio para a cidade deCampo Maior- PI;
Art. 2ª. A adesão ao presente edital gera para o aprovado apenas expectativa de direito à nomeação para as vagas oferecidas, sendo
resguardada a ordem de classificação do aprovado para o município onde inicialmente ficou classificado, caso não se habilite para a vaga de
estagiário oferecida na Sede das Promotorias deJustiça de Campo Maior-PI.
Parágrafo único. A não adesão do candidato ao presente edital também não implica em nenhum tipo de alteração na sua ordem de classificação
para a cidade onde concorreu, garantindo-lhe a expectativa de nomeação no surgimento de eventual vaga na respectiva cidade.
Art. 3º. O candidato que for nomeado para as vagas previstas neste edital será excluído das demais listas em que constar, não podendo mais
concorrer às vagas que eventualmente surgirem para a cidade onde estava inicialmente classificado.
Art. 4º. Os interessados deverão manifestar-se por meio de requerimento únicovia e-mail (estagiariosmp@mppi.mp.br), dirigido à Seção de
Estágios da Coordenadoria de Recursos Humanos.
§ 1º. Oprazopara manifestação de interesse do candidato será até o dia09 de junho de 2022.
§ 2º. No requerimento deverão constar os dados de identificação do candidato, cidade de aprovação, endereço, período atual do curso e
telefones de contato.
§ 3º. O candidato que não se manifestar dentro do prazo estabelecido pela Administração ou desistir da nomeação para a vaga indicada no art. 1º
deste edital, manterá sua posição na lista de classificação por município, resguardada a sua ordem classificatória.
Art. 5º. A nomeação para a vaga de estagiário será feita observando-se a classificação final obtida após elaboração de lista com todos os
interessados que se inscreveram na forma do art. 4º deste edital, adotando-se, como critério de classificação a maior nota final no processo
seletivo.
Art. 6º. O resultado final do presente processo será publicado no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
Art. 7º. No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á à nomeação dos demais candidatos habilitados, observada a ordem
classificatória.
Art. 8º. A Procuradoria-Geral de Justiçanão arcará com nenhum ônus financeirodecorrente da opção dos aprovados para o preenchimento da
vaga oferecida neste edital.
Art. 9º. A manifestação do candidato em ser nomeado para localidade diversa da qual ficou classificadoimplica o conhecimento e a tácita
aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
Art. 10. Após o prazo para envio de documentação pelos interessados, será publicado o resultado final em ordem de classificação, sendo
realizada logo em seguida a nomeação dos candidatos na quantidade determinada no art. 1º deste edital, devendo aquele que for nomeado
providenciar sua documentação para posse.
Art. 11. O estágio teráinício previsto na data de 16de junho de 2022.
Art. 12. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Teresina, 02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS - PI23836
PORTARIA Nº 15/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 11/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais e
constitucionais;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da CF/88, o qual preconiza que "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão";
CONSIDERANDO que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, consoante expressa o art. 208, § 1º, da CF/88;
CONSIDERANDO que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, sendo dever do Estado assegurar educação de qualidade,
inclusivo em todos os níveis, na forma prevista no art. 27 da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
CONSIDERANDO que incumbe ao poder público assegurar a disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado e de
profissionais de apoio à pessoa com deficiência, bem como oferta de profissionais de apoio escolar, conforme dispõe o art. 28, XI e XVII, da Lei
nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
CONSIDERANDO as declarações prestadas pela Sra. Teresa Higino da Silva, informando que a filha K. V. M. da S. P., 17 (dezessete) anos de
idade, portadora da CID 10:G80 (paralisia cerebral), deseja cursar o ensino médio regular na escola estadual Paulo Ferraz, no Município de
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Capitão de Campos/PI, porém a Diretora da escola recusou a matrícula, alegando que a escola não possui estrutura adequada para recebê-la,
pois a adolescente necessita de auxílio profissional para compreender as aulas ministradas e as anotações do quadro;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado a apurar fato
que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, bem como embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil, conforme prevê o
art. 8º, incisos III e IV, da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que
couber, o princípio da publicidade dos atos, na forma do art. 9º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
RESOLVO: INSTAURAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 11/2022, com a finalidade de acompanhar a oferta de ensino médio regular
à adolescente K. V. M. da S. P., pessoa com deficiência, na rede estadual de ensino, DETERMINANDO-SE:
1. A ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente, atualizando o registro no SIMP;
2. Nomeio como secretário para este procedimento, a Assessora de Promotoria de Justiça, Fabiana de Araújo Coelho, servidora lotada na
Promotoria de Justiça de Capitão de Campos, com fulcro no art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
3. O encaminhamento do arquivo em formato Word à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, certificando-se nos autos o envio e,
posteriormente, a publicação oficial;
4. Encaminhe-se e-mail ao CSMP e ao CAODEC, informando-lhes sobre esta instauração, com o envio desta Portaria em arquivo editável;
5. A fixação do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo o secretário do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
6. Expeça-se ofício à Diretora da Escola Estadual Paulo Ferraz, no Município de Capitão de Campos/PI, a fim de que preste, no prazo de 05 dias,
esclarecimentos acerca dos fatos, notadamente sobre a recusa em matricular a adolescente informada a esta Promotoria de Justiça pela genitora
da adolescente;
6. Expeça-se ofício ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC), solicitando auxílio para adotar as
providências necessárias à situação em apreço, especialmente provocar a Secretaria Estadual de Educação para fornecer o profissional de apoio
escolar à adolescente.
Cumpra-se, com os devidos registros no SIMP.
Capitão de Campos/PI, 01 de junho de 2022.
ROBERTO MONTEIRO CARVALHO
Promotor de Justiça respondendo

2.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA - PI23837
SIMP: 001010-161/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de atendimento ao público, Simp nº 001010-161/2021, instaurado mediante ofício circular nº 08/2021, solicitando encaminhamento de
expediente ao Hospital Dr. Júlio Hartman solicitando o preenchimento do questionário "E-Questionário de Cultura e Segurança Hospitalar",
disponibilizado no link https://csp.qualisaude.telessaude.ufrn.br/.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, por meio do ofício nº 1572/2021, solicitou-se ao Hospital Dr. Júlio Hartman o
preenchimento do referido questionário (ID nº 34231418).
Em resposta, conforme documento de ID nº 53104424, o hospital esclareceu que o questionário foi preenchido em 08/12/2021, por meio do link
disponibilizado.
Por fim, foi expedido o ofício nº 382/2022 ao CAODS, comunicando as providências adotadas frente ao ofício circular nº
08/2021/MPPI/PGJ/CAODS (ID nº 53225245).
É o breve relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que as diligências solicitadas foram cumpridas e as comunicações foram devidamente realizadas.
Desta feita, não se vislumbrando outras providências a serem adotadas no presente caso, é o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Em razão do disposto no art. 4º, § 2º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
SIMP N° 000369-161/2022
Tipo: Atendimento ao Público
INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se de peças de informação extraídas de documentos anexados aos autos de Atendimento ao Público, SIMP n° 358-161/2022, com
o objetivo de apurar ausência de apresentação de relatório demonstrativo de valores efetivamente recolhidos ao Fundo de Previdência
de Esperantina/PI, bem como informações sobre débitos existentes referentes aos exercícios financeiros de 2013 a 2016, em face do
Município de Esperantina/PI, ID. 53572820.
É o relatório.
Fundamento.
Compulsando os autos, restou consignado que a irregularidade inicialmente denunciada fora sanada pela gestora do Município de
Esperantina/PI, conforme trecho extraído do Voto do Relator do Processo TC/015996/2016:
"Segundo o relatório técnico da DFAM (fl. 03, peça 26 dos autos, informa in verbis: "Após a emissão da Decisão Plenária 1.181/16-E, de 15 de
setembro de 2016, em que o Plenário determinou o bloqueio das contas dos municípios que não atenderam à determinação da decisão 831/16-E,
é que a Prefeita encaminhou a documentação solicitada nos termos do Protocolo de nº 016409/16, de 19/09/16, restando finalmente
atendido o propósito da Comissão Permanente, que seria o conhecimento prévio da situação financeira dos municípios com RPPS e o
nível de endividamento destes municípios com seus respectivos Regimes Próprios."
De acordo com a jurisprudência do STJ, a LIA não deve ser aplicada para punir meras irregularidades administrativas ou transgressões
disciplinares. Ela tem o objetivo de resguardar os princípios da administração pública sob o prisma do combate à corrupção, à imoralidade
qualificada e à grave desonestidade funcional.
No presente caso, embora caracterize conduta ilegal praticada pelo Representado, vislumbra-se a inexistência de um ato de corrupção (ato de
improbidade administrativa) que venha a ensejar sanção civil ao representado.
Relevante salientar que o ato ilegal merece sua reprimenda, por ser reprovável e ilícito e o E. TCE/PI assim agiu, aplicando à
Representada penas administrativas.
Ademais, conforme já destacado, a irregularidade em tela fora sanada, não havendo, pois, necessidade de tomada de providências por
esta Promotoria de Justiça, tampouco justa causa para instauração de procedimento investigatório.
Posto isto, indispensável o arquivamento das peças de informações, quanto a estas MERAS IRREGLARIDADES/ILEGALIDADES, que não
denotam em improbidade administrativa, oportunidade em que se avoca a SÚMULA 07, do CSMP/PI:
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SÚMULA Nº 07 ARQUIVAMENTO. IRREGULARIDADES MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO CONFIGUREM IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. Homologa-se o arquivamento de procedimento que tenha por objeto apurar irregularidades meramente formais que não
configurem improbidades administrativas.
Ex positis, INDEFIRO a instauração de Notícia de Fato, com fulcro no que preleciona o art. 4º, § 4º, da Resolução n° 174/2017.
Deixo de notificar o noticiante, nos termos do art. 4º, § 2º da Resolução CNMP nº 174/2017, em razão do presente procedimento ter sido
instaurado com base em dever de ofício.
Publique-se a presente decisão no Diário Oficial do MPPI, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Escoado o prazo de interposição de recurso administrativo, qual seja 10 (dez) dias úteis, certifique a Secretaria tal circunstância.
Havendo recurso, conclusos os autos para juízo de reconsideração.
Expedientes necessários.
Esperantina-PI, datado eletronicamente.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina

2.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL - PI23838
Procedimento Administrativo nº º 14/2020-SIMP 000603-199/2020
Requerente: Ministério Público do Piauí
Requerido: Polícia Civil e Militar de Cocal
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento administrativo instaurado com a finalidade acompanhar e fiscalizar a atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil no
atendimento aos casos de violência contra mulheres no âmbito doméstico e familiar, tendo em vista a decretação de Emergência de Saúde
Pública de Importância Nacional para o enfrentamento da Pandemia do coronavírus (COVID-19).
Conforme informações nos autos, foram oficiadas a Delegacia de Polícia Civil e a 2º CIA do 2º BPM de Cocal, para que divulgassem os canais
não presenciais de notificação/registro de possíveis crimes e violências ocorridas nos municípios de Cocal e Cocal dos Alves, tendo em vista o
isolamento durante a pandemia da Covid-19, bem como informassem o número de registros de ocorrências por crimes cometidos contra as
mulheresno âmbito doméstico e familiar atendidas no município de Cocal e Cocal dos Alves, de janeiro de 2020 até abril de 2020.
Foram acostadas as respostas nos movimentos 31377097 e 31377112.
Neste afã, a atuação ministerial cumpriu seus fins, uma vez que não se verifica razões para manter o presente procedimento aberto.
É importante ressaltar que foi anunciado o fim do Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), e o Governo Federal
revogou os decretos de enfrentamento à pandemia da Covid-19, conforme notícia veiculado na página do Senado Federal1.
Dessa forma, considerando que presente procedimento cumpriu seu objeto, e não vislumbrando necessidade de adoção de providências,
promovo o seu arquivamento, consoante art. 12 da Resolução CNMP 174/2017, e determino as seguintes diligências:
a) arquive o presente procedimento, com base no art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017;
b) encaminhe cópia desta decisão ao CSMP-PI;
c) proceda a baixa no respectivo livro e no SIMP, com as cautelas de praxe.
Desnecessária a intimação do interessado, haja vista enquadrar-se o caso no disposto no art. 8º, IV, da Resolução CNMP 174/2017, conforme
art. 13 da mesma Resolução.
Cumpra-se.
Cocal/PI, 01 de junho de 2022.
FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES
Promotor de Justiça.
1https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/05/23/governo-federal-revoga-decretos-de-enfrentamento-a-pandemia. Acesso em
31/05/2022.
Procedimento Administrativo nº º 04/2021-SIMP 000101-199/2021
Requerente: Ministério Público do Piauí
Requerido: Município de Cocal-PI
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento administrativo instaurado com a finalidade de acompanhar a retomada das atividades escolares presenciais no
Município de Cocal.
Conforme informações nos autos, o ensino nas escolas do município está sendo de forma integralmente presencial, assim definido no Plano de
Retomada das Atividades Educacionais, emitido pelo Poder Executivo Municipal no início de 2022, que considerando o cenário de enfrentamento
pandêmico, estruturou suas posturas administrativas e pedagógicas para que o fornecimento do serviço educacional pudesse ser efetivamente
fornecido presencialmente.
Neste afã, a atuação ministerial cumpriu seus fins, uma vez que não se verifica razões para manter o presente procedimento aberto.
É importante ressaltar que foi anunciado o fim do Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), e o Governo Federal
revogou os decretos de enfrentamento à pandemia da Covid-19, conforme notícia veiculado na página do Senado Federal1.
Dessa forma, considerando que presente procedimento cumpriu seu objeto, e não vislumbrando necessidade de adoção de providências,
promovo o seu arquivamento, consoante art. 12 da Resolução CNMP 174/2017, e determino as seguintes diligências:
a) arquive o presente procedimento, com base no art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017;
b) encaminhe cópia desta decisão ao CSMP-PI;
c) proceda a baixa no respectivo livro e no SIMP, com as cautelas de praxe.
Desnecessária a intimação do interessado, haja vista enquadrar-se o caso no disposto no art. 8º, IV, da Resolução CNMP 174/2017, conforme
art. 13 da mesma Resolução.
Cumpra-se.
Cocal/PI, 01 de junho de 2022.
FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES
Promotor de Justiça.
1https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/05/23/governo-federal-revoga-decretos-de-enfrentamento-a-pandemia. Acesso em
31/05/2022.

2.4. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA - PI23839
PORTARIAN°. 01-06/2022
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 Carta Cidadã; no
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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. 001369-369/2021, no
necessário Inquérito Civil, com a finalidade de apurar possível propagação de pessoas em um evento denominado "Dia Internacional da Família",
a ser realizado em 15 de maio de 2021, com concentração no balão da guarita, às 15h00min, 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 do CNMP Nº. 023/2007;
CONSIDERANDO que foi instaurado Procedimento Preparatório, registrado em SIMP sob o Nº. 001369-369/2021, no âmbito da 1ª Promotoria de
Justiça de Parnaíba (PI), com a finalidade de apurar possível propagação de pessoas em um evento denominado "Dia Internacional da Família",
a ser realizado em 15 de maio de 2021, com concentração no balão da guarita, às 15h00min;
CONSIDERANDO que, em cumprimento às diligências dispostas nos autos deste procedimento, restaram expedidos: Ofício Nº. 1158/2021/1369369/2021-SUPJ/PHB-PI; Ofício Nº. 1536/2021-001369-369/2021-SUPJ/PHB-PI; Ofício Nº. 3342/2021-001369-369/2021-SUPJ/PHB-PI; Ofício Nº.
625/2022-001369-369/2021-SUPJ/PHB-PI, todos estes endereçados à Senhora Tatiana Vieira Sousa Chave, Diretora Geral da Vigilância
Sanitária do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que em todos os expedientes mencionados em supra, houve o decurso do prazo sem apresentação de resposta, conforme
certificado pela servidora responsável;
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 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, e comintuitodedar 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 propagação
de pessoas em um evento denominado "Dia Internacional da Família", a ser realizado em 15 de maio de 2021, com concentração no balão da
guarita, às 15h00min, 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 Defesa da Saúde - CAODS, 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 desta Portaria, oficie-se mais uma vez a Senhora Tatiana Vieira Sousa Chave, Diretora Geral da Vigilância Sanitária do Estado do
Piauí, com entrega pessoal ao destinatário, requisitando informações referentes a quais foram as medidas de prevenção adotas contra a
propagação da COVID-19, no evento intitulado "Dia Internacional da Família" que ocorreu na cidade de Parnaíba (PI), no dia 15 de maio de 2021,
encaminhando a documentação acerca do alegado, 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. Em caso de nova ausência de manifestação da Diretora Geral da Vigilância Sanitária do Estado do Piauí, 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.
Parnaíba (PI), 02 de junho de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
Notícia de Fato SIMP Nº. 000291-369/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Resta observada Notícia de Fato registrada em SIMP sob o Nº. 000291-369/2022, com a finalidade de apurar eventual desvio da finalidade
originária de recurso público recebido para aquisição de medicamento, em sede de processo judicial, em vista da ausência de prestação de
contas ou meio diverso de comprovação nos autos, no curso do Processo Nº. 0800995-16.2017.8.18.0031, com tramitação na 04ª Vara Cível da
Comarca de Parnaíba (PI).
O presente procedimento teve início a partir da abertura de vista dos autos do Processo Nº. 0800995-16.2017.8.18.0031, pelo juízo da 04ª Vara
Cível da Comarca de Parnaíba (PI), em sede de previsão disposta em sentença, via Documento N°. 1488965, para extração de cópia, para
apurar possível prática de crime, decorrente do recebimento pela requerente do montante de R$ 1.005,00 (mil e cinco reais), valor esse
correspondente a 03 (três) meses de tratamento a medicação GALVUS MET, na quantidade de 02 (duas) caixas por mês.
A partir de cópia dos autos, foi autuada a Notícia de Fato em SIMP Nº. 000291-369/2022, com tramitação na 01ª Promotoria de Justiça de
Parnaíba (PI), tendo como diligências iniciais o encaminhamento de cópia dos autos do Processo Nº. 0800995-16.2017.8.18.0031, 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 na seara criminal,
bem como, a expedição de ofício à Sra. MARIA HELENA BARBOSA ARAÚJO, com cópia do Processo Nº. 0800995-16.2017.8.18.0031, para
ciência da autuação do procedimento inicial de investigação e apresentação de informações acerca da destinação dos valores recebidos por meio
de alvará judicial expedido em sede dos referidos autos, fazendo juntar toda documentação apta a comprovar a aquisição dos medicamentos
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pleiteados.
Ocorre que houve o recebimento de resposta encaminhada pela Procuradoria Adjunta para Políticas de Saúde Pública, entretanto, com juntada
de documentação divergente ao objeto dos autos.
Posteriormente, a Procuradoria Adjunta para Políticas de Saúde Pública se retificou, corrigindo as informações e anexando, conforme juntada do
"ID: 53321203", Comprovante de Prestação de Contas do aludido setor municipal, referente ao recebimento pela Sra. Maria Helena de R$
1.005,00 (mil e cinco reais) via bloqueio judicial, acompanhado das notas fiscais dos medicamentos comprados, totalizando R$ 935,54
(novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), bem como comprovante de devolução dos valores excedentes, sob o montante
de R$ 70,00 (setenta reais).
Frisa-se também que o referido Comprovante de Prestação de Contas foi juntado aos autos do Processo Nº. 0800995-16.2017.8.18.0031,
conforme Documento N°. 23918585, com a posterior certificação de regularidade por servidora da 04ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba (PI),
Documento N°. 23919026.
É o sucinto relatório.
Passo à manifestação.
O procedimento em lume tem por objetivo eventual desvio da finalidade originária de recurso público recebido para aquisição de medicamento,
em sede de processo judicial, em vista da ausência de prestação de contas ou meio diverso de comprovação nos autos, no curso do Processo
Nº. 0800995-16.2017.8.18.0031, com tramitação na 04ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba (PI).
Nesse contexto, observa-se que mesmo que inicialmente de maneira intempestiva, a noticiante procedeu a prestação de contas dos valores
recebidos através da Procuradoria Adjunta para Políticas de Saúde Pública, seguindo-se da juntada de tal documentação ao presente
procedimento e os autos do Processo Nº. 0800995-16.2017.8.18.0031.
Assim, verifica-se que a questão se encontra devidamente solucionada, fato que embasa o processo de arquivamento dos presentes autos,
conforme disposição do artigo 4º, inciso I, da Resolução CNMP Nº. 174/2017, 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;
(...)"
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), 02 de junho de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)

2.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA - PI23840
VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVONº112-188/2021PORTARIANº041/2022
Portaria nº 041/2022. Objeto: Converter a Notícia de Fato nº 112- 188/2021 em Procedimento Administrativo, de mesmo registro cronológico, com
o objetivo de acompanhar o andamento de requisição de abertura de Procedimento Policial feito à Delegacia de Polícia Civil de Paulistana-PI.
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, no desempenho das atribuições conferidas
pelo art. 127, caput1 e 129, VII2, da Constituição Federal; na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015; na Resolução CNMP nº 20/2007, com as
alterações promovidas pela Resolução CNMP nº 121/2015; e no art. 8º e seguintes da Resolução CNMP nº 174/2017;
CONSIDERANDOque, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
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 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 voltadas para a
persecução penal e o interesse público, de forma a garantir a segurança pública;
1Art. 127. 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.
2Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.898/1965, que regula o direito de representação e o processo de responsabilização administrativa civil e
penal, nos casos de abuso de autoridade;
CONSIDERANDO, ainda, o disposto na Notícia de Fato nº 112-188/2021, bem como a expiração do prazo de sua investigação, além da
necessidade de continuação das investigações para cabal apuração dos fatos;
CONSIDERANDOque é necessária a atuação desta Promotora de Justiça no caso em apreço, visando a averiguar a real situação fática, para
posterior tomada das providências que entender pertinentes, em observância à resolutividade, à eficiência e à unidade da atuação ministerial;
CONSIDERANDO, por fim, que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre
outros objetivos, acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, na forma do art. 8º, II, da Resolução nº
174/2017, do CNMP,
RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 112-188/2021 em ProcedimentoAdministrativo de mesmo registro cronológico, para apuração
das irregularidades acima apontadas, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis, determinando, desde logo:
a autuação da Portaria com os documentos que originaram seu início e o registro em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme
determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
a nomeação da Técnica Ministerial, Jamile Xavier Sepedro, matrícula nº 414, para secretariar os trabalhos;
o envio de arquivo no formato word da dita Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, em obediência ao estatuído no art. 2º, §4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do Colendo
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
a remessa de cópia desta Portaria ao Grupo de Apoio ao Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, para conhecimento, segundo estatui o
art. 6º, §1º, da Resolução nº 001/2008, CPJE-PI;
a afixação da Portaria em pauta no mural da sede da Promotoria de Justiça Única de Paulistana-PI, em cumprimento ao preconizado no art. 2º,
§4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do CPJE-PI;
a remessa de cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí - CSMP, para conhecimento;
certifique-se o recebimento de resposta ao Ofício nº 63/2020. Em sendo negativo, reitere-se o sobredito, por até 03 (três) vezes, independente de
nova conclusão, com as ressalvas de praxe;
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empós, voltem para novel deliberação.
Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
Paulistana-PI, 11 de março de 2022.
[assinadodigitalmente]
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.3
3 Portaria PGJ nº 3134/2021

2.6. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR - PI23841
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº03/2022
SIMP Nº 00029-061/2020
PORTARIA Nº03/2022
Objeto: acompanhar a execução das medidas prometidas a serem adotadas no complexo da Polícia Judiciária de Campo Maior/PI, consoante
cronograma apresentando pela Secretária de Segurança Pública do Piauí.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo
Art.129 da Constituição da República,
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 129, VII, fixou como função institucional do Ministério Público o exercício do controle
externo da atividade policial.
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 20/2007, que disciplinou, no âmbito do Ministério Público, o exercício do controle externo da atividade
policial;
CONSIDERANDO a prolação da sentença na Ação Civil Pública, ajuizada em face do Estado do Piauí, autos 0802533-42.2020.8.18.0026, que
determinou: "a) a obrigação de fazer, consistente no dever de manter o prédio da Delegacia de Polícia Civil de Campo Maior em regularidade
quanto ao cumprimento das condições mínimas necessárias para as instalações de segurança contra incêndio e pânico junto Corpo de
Bombeiros do Estado do Piauí, conforme o disposto na Lei Ordinária Estadual nº 5.483/2005e no Decreto nº 17.688/2018, observados os lapsos
temporais delimitados na fundamentação desta sentença; e, b) a obrigação de não fazer consistente no dever de não utilizar as celas do antigo
prédio da Delegacia de Polícia de Campo Maior para a custódia de pessoas, devendo alocar eventuais presos na cela de contenção existente na
sede daquele órgão até o ingresso daquelas no sistema penitenciário estadual - SEJUS/PI";
CONSIDERANDO que se encontra em andamento administrativamente os atos governamentais necessários para a construção da nova
carceragem a servir à Delegacia de Polícia de Campo Maior, além das demais providências relacionada à infraestrutura e ao suprimento de
pessoal necessário, deficiências estas apontadas no bojo do presente ICP, e prometidas ser saneadas, conforme cronograma apresentado pela
Secretária de Segurança Pública do Piauí.
RESOLVE:
Instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 03/2022 (SIMP 000029-061/2020), com o intuito de acompanhar a execução das medidas
prometidas em favor do complexo da Polícia Judiciária de Campo Maior/PI, consoante cronograma apresentando pela Secretária de Segurança
Pública do Piauí, DETERMINANDO desde logo:
A) Autuaçãoda presente Portaria;
B) Publicação no Diário Eletrônico do MPPI;
C)Nomeioa Assessora de Promotoria de Justiça Kellen Samantha Prado Silva Vieira, mat. 15.626, para secretariar este procedimento.
Publique-se. Cumpra-se.
Campo Maior, 19 de Maio de 2022.
Marcondes Pereira de Oliveira
Promotor de Justiça

2.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS -PI23842
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 018/2022
SIMP nº 001117-154/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Altos-PI, representado pelo Promotor de
Justiça em exercício, in fine assinado, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar nº 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que, nos autos da Notícia de Fato nº 001117-154/2021, que tem por objetivo apurar suposta instalação irregular de lombada
em via pública no Município de Beneditinos/PI, no qual, segundo a denúncia causa transtornos aos transeuntes e moradores;
CONSIDERANDO o que o Conselho Nacional do Ministério Público, por intermédio da Resolução nº 174/2017, disciplinou, no âmbito do
Ministério Público, a instauração e a tramitação da Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, o procedimento
administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis e
embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil, parágrafo único;
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no artigo 3º da Resolução nº 147/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
RESOLVE
CONVERTER a Notícia de Fato nº 135/2021 (SIMP nº 001117-154/2021) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 017/2022 nos termos do
artigo 8, inciso IV da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determinando, desde logo:
1) Expeça-se ofício ao Município de Beneditinos/PI para que, no prazo de 30(trinta) dias úteis com cópia da Portaria e da Representação
protocolada nesta Promotoria de Justiça apresente as seguintes informações acerca da instalação da lombada:
a) Se a instalação da lombada atende a adequação das normas legais previstas no Código de Trânsito Brasileiro e do Conselho Nacional de
Trânsito (Contran), bem como acoste documento que tenha autorizado a instalação da lombada;
b) Informe se a instalação da lombada e suas dimensões oferecem risco ou propicia a ocorrência de acidentes de trânsito;
c) Informe se a instalação da lombada causa transtornos aos moradores consoante os termos da denúncia.
2) Nomear a servidora Camila Cunha Barbosa, técnica ministerial lotada neste Núcleo de Promotorias de Justiça de Altos-PI, para secretariar os
trabalhos e cumprir as diligências, os quais serão desenvolvidos nos autos;
3) Publique-se esta Portaria, no local de costume;
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4) Comunique-se esta instauração ao Conselho Superior do Ministério Público e a Corregedoria do Ministério Público, por e-mail, para os fins
previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. AUTUE-SE. PUBLIQUE-SE.
Altos-PI, 13 de Maio de 2022.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 016/2022
SIMP nº 000560-154/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas atribuições, com
fundamento no artigo 127, caput, e artigo 129, incisos II e III da Constituição Federal; no artigo 201, incisos V e VIII, da Lei Federal nº 8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente), e no artigo 8º da Lei nº 7.347/85;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, conforme estabelece o artigo 201, V, VI e VIII da lei n.º 8069/90, zelar pelo efetivo respeito
aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e aos adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para a
proteção dos interesses individuais, coletivos ou difusos relativos à infância e à juventude;
CONSIDERANDO que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à dignidade, ao respeito, e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
exploração, violência, crueldade e opressão, sendo punido, na forma da lei, qualquer atentado, por ação ou omissão, a seus direitos
fundamentais (artigo 227, caput da Constituição da República de 1988 e dos artigos 4°, 5°, 13, 130 e 245, todos da Lei 8.069/90);
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente reforça esta proteção, dispondo que nenhuma criança ou adolescente será objeto
de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado, por
ação ou omissão aos seus direitos fundamentais (artigo 5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO o disposto no art. 13 do ECA, que em casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e
de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências
legais, e que por força do art. 245 do mesmo Diploma Legal, deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde
e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo
suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente constitui infração administrativa;
CONSIDERANDO que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física e moral da criança e do adolescente, abrangendo a
preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais (artigo 17, do Estatuto da
Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (artigo 18, do Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO que é dever dos profissionais que atendem crianças e adolescentes vítimas adotar medidas para antecipar, limitar e reduzir o
número de entrevistas e declarações, dando efetividade aos princípios da intervenção precoce e da intervenção mínima (artigo 100, parágrafo
único, incisos VI e VII, ECA) e demais direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO o disposto no art. 208, inciso XI do ECA, que trata destaca a possibilidade de ações de responsabilidade por ofensa aos
direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular de políticas e programas integrados de
atendimento à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência.
CONSIDERANDO o disposto no Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, aprovado pelo
CONANDA, pela Resolução nº 162, de 28 de janeiro de 2014;
CONSIDERANDO a Resolução CONANDA nº 169, de 13 de novembro de 2014, que dispõe sobre a proteção dos direitos de crianças e
adolescentes em atendimento por órgãos e entidades do Sistema de Garantia de Direitos;
CONSIDERANDO a necessidade de propiciar à vítima de violência sexual atendimento humanizado e multidisciplinar, não só na área da saúde,
mas também quando da realização do registro de ocorrência, através de escuta qualificada ou do depoimento especial da criança e do
adolescente, e da realização da perícia médico legal, permanecendo em instalações adequadas e com profissionais capacitados e com perfil para
este atendimento;
CONSIDERANDO o documento "Linha de Cuidado para a Atenção Integrada à Saúde de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação
de Violência - Orientação para Gestores e Profissionais de Saúde", publicado pelo Ministério da Saúde em 2010, que busca articular a produção
do cuidado desde a atenção primária até o mais complexo nível de atenção, exigindo ainda a interação com os demais sistemas para a garantia
de direitos, proteção e defesa de crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO, nesse contexto, o disposto no Decreto Presidencial nº 7.958, de 13 de março de 2013, que estabelece diretrizes para o
atendimento humanizado às vítimas de violência sexual e atuação integrada entre os profissionais da área de segurança pública e da rede de
atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO a Portaria nº 528 do Ministério da Saúde, de 1º de abril de 2013, que define regras para habilitação e funcionamento dos
Serviços de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), determinando que os
serviços de referência funcionem ininterruptamente, ou seja, em regime integral, 24 (vinte e quatro) horas por dia e nos 7 (sete) dias da semana
(artigo 10);
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014, do Ministério da Saúde, que define a Lista Nacional de Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo território nacional;
CONSIDERANDO que a Lei nº 13.431, de 4 de Abril de 2017, estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou
testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), prevendo a realização da escuta especializada, que é
o procedimento de entrevista sobre situação de violência com a criança ou adolescente perante o órgão da rede de proteção e o depoimento
especial, que é o procedimento de oitiva da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária,
objetivando-se a revitimização e repetição da violência sofrida pela vítima nas várias instâncias de proteção (artigos 7º e 8º da Lei nº 13.431/17);
CONSIDERANDO que a referida lei determina a integração entre os órgãos que executam as políticas de atendimento de crianças e
adolescentes, trazendo obrigações nas áreas de saúde, assistência social, segurança pública e justiça, preconizando o direito a amparo médico,
psicológico e social imediato à criança vítima de violência e estabelece prioridade na coleta de provas e evidências do ilícito;
CONSIDERANDO que a referida lei também prevê que o poder público poderá criar programas, serviços ou equipamentos que proporcionem
atenção e atendimento integral e interinstitucional às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, compostos por equipes
multidisciplinares, contando com delegacias especializadas, serviços de saúde, perícia médico-legal, serviços socioassistenciais, entre outros e
deverão estabelecer parcerias em caso de indisponibilidade de serviços de atendimento;
CONSIDERANDO a necessidade de efetivação de política pública de atendimento à criança e adolescente vítima de violência e a garantia de
plena proteção e atendimento humanizado;
CONSIDERANDO que a integração entre os órgãos que executam as políticas públicas de atendimento, na forma prevista pela Lei nº 13.431/17,
concretiza-se através da implementação de Centro de Atendimento ao Adolescente e à Criança (CAAC), equipamento interinstitucional para o
atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, ou através da elaboração de um fluxo de atendimento municipal pactuado
entre os órgãos que compõem a rede de proteção do município;
CONSIDERANDO que o CMDCA desempenha função considerada como de interesse público relevante (art. 89 do ECA) exatamente por ser o
órgão que, em essência, delibera e controla as ações municipais da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente,
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desempenhando, assim, papel central na formação da rede municipal de proteção às crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que, no âmbito da infância e adolescência, as deliberações do CMDCA vinculam o Poder Executivo;
CONSIDERANDO que a ratio dos Conselhos é conferir a mobilidade necessária em matéria tão sensível, como aquela afeta à infância e à
juventude, permitindo que um órgão público, dotado de representatividade popular, defina as prioridades que lhe pareçam mais adequadas à
satisfação do interesse público;
RESOLVE
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com fulcro no artigo 129, III da Constituição da República, combinado com o
artigo 201 da Lei nº 8.069/90, com a finalidade de fiscalizar e acompanhar a implementação de fluxo operacional de atendimento a criança e
adolescente vítimas de violência ou a criação de um Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente, determinando-se:
1) Requisite-se, no prazo de 30(trinta) dias, ao Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, Presidente
do Conselho Municipal de Saúde do Município de Beneditinos/PI e ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, instruindo os ofícios com cópia da presente
portaria de instauração de Procedimento Administrativo, as seguintes informações:
a) Existem serviços de saúde ofertados no Município Beneditinos/PI destinados especificamente ao atendimento de crianças e adolescentes
vítimas de violência?
b) Existe fluxo de atendimento de multidisciplinar criado para acolher e acompanhar a criança ou o adolescente vítima de qualquer tipo de
violência?
c) Os profissionais de saúde, de assistência social e de educação do Município recebem algum tipo de capacitação para o atendimento, o
acolhimento, a escuta e o acompanhamento de criança e adolescente vítima de violência?
d) Há planos e/ou política municipal voltados para a prevenção e o atendimento de crianças e adolescentes vítima de violência?
2) Determinar que, após o envio do ofício supra, seja expedida recomendação direcionada ao Presidente do CMDCA, ao Prefeito Municipal, aos
Secretários de Saúde, de Assistência Social e de Educação, ao Diretor do Hospital, ao Conselho Tutelar e aos órgãos de segurança para que:
a) seja elaborado um Plano Municipal de Prevenção e Atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência;
b) seja criado um fluxo de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência, pactuado e ratificado entre essas instâncias e o Ministério
Público;
c) seja garantida a normatização do fluxo único, através de resolução, portaria ou outro instrumento de normatização que garanta plena execução
por cada órgão, de forma integrada e efetiva.
3) Nomear a servidora Camila Cunha Barbosa, técnica ministerial lotada neste Núcleo de Promotorias de Justiça de Altos-PI, para secretariar os
trabalhos e cumprir as diligências, os quais serão desenvolvidos nos autos;
4) Publique-se esta Portaria, no local de costume;
5) Comunique-se esta instauração ao Conselho Superior do Ministério Público e a Corregedoria do Ministério Público, por e-mail, para os fins
previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e ao Centro Operacional de Apoio
à Infância e Juventude - CAODIJ.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. AUTUE-SE. PUBLIQUE-SE.
Altos-PI, 12 de Maio de 2022.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça

2.8. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ - PI23843
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 27/2022
SIMP 000003-282/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO
PIAUÍ (2ª PJV), no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da
Constituição Federal, art. 27, § único, IV, da Lei n° 8.625/93 e art. 38, § único, IV, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que a Constituição da República inclui dentre as funções institucionais do Ministério Público a de zelar pelo efetivo respeito
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a
sua garantia (Art. 129, II);
CONSIDERANDO que a Lei Complementar n.º 75/93 estabeleceu, em seu art. 6º, XX, caber ao Ministério Público da União expedir
recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja
defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis, disposição que é extensível ao Ministério Público dos
Estados por força do art. 80 da Lei n.º 8.625/93;
CONSIDERANDO a acentuada utilidade da recomendação para a autocomposição dos conflitos e controvérsias envolvendo os direitos de cuja
defesa é incumbido o Ministério Público, sendo importante instrumento de redução da litigiosidade, e de ampliação do acesso à justiça em sua
visão contemporânea;
CONSIDERANDO que a recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato
formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar
determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens
defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas (art. 1º da Resolução
do CNMP n. 164/17);
CONSIDERANDO a demanda entabulada no NQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC) - SIMP 000003-282/2019, cujo objeto trata-se de apurar suposta
irregularidade dos veículos responsáveis pelo transporte intermunicipal de passageiros entre as cidades de Aroazes e Valença do Piauí;
CONSIDERANDO que no curso de tal procedimento, instaurado em 20/08/2019, o então representante jurídico da SETRANS, Dr. Eder Santos de
Moraes, consignou, expressamente (em 26/02/2021):"se nenhum dos interessados conseguir se regularizar em tempo hábil, será afixado no
mural oferta de vagas para o trecho de modo a atender a demanda da população e regularizar o transporte alternativo na cidade de Aroazes" - fl.
27 do id. 32532458;
CONSIDERANDO que ultrapassado mais de um ano da referida manifestação, a SETRANS, diante da requisição ministerial de id. 53327563,
limitou-se a reafirmar, genericamente, o não cumprimento aos requisitos pelos interessados. Ademais, frisou que exaustivamente diligenciou junto
a esses interessados a fim de solucionar tal impasse;
CONSIDERANDO as atribuições que incumbem à SETRANS1, especialmente "É a Secretaria dos Transportes que deve planejar, regular,
controlar, fiscalizar, conceder, permitir ou autorizar a exploração de serviços de transportes coletivos intermunicipais e a utilização das faixas de
domínio das rodovias estaduais e federais delegadas ao Piauí";
CONSIDERANDO, ainda, a Lei Ordinária nº 5.860/2009 (dispõe sobre o Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros do Estado do Piauí
na modalidade Rodoviário e dá outras providências):
Art. 3º Compete ao Estado do Piauí, Poder Delegante, explorar diretamente ou mediante concessão, permissão ou autorização os Serviços de
Transporte Intermunicipal de Passageiros, no âmbito de sua jurisdição, sempre através de licitação, nos termos desta Lei, da Lei nº 8.987 de
1995 e Lei nº 8.666 de 1993, e observando o que dispõem, ainda, as Leis nº 8.078 de 1990, Lei nº 9.503 de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro),
Lei nº 10.233 de 2001, e Lei nº 10.406 de 2002 (Código Civil) e demais normas legais e regulamentares pertinentes.
(...)
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§ 4º A autorização de Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros será formalizada mediante ato unilateral e discricionário do Poder
Delegante, formalizado, com pessoa física ou jurídica, através do termo de autorização, precedido de cadastramento, vistoria, fiscalização e
apresentação de documentação previstas nesta Lei e em regulamento, e observando as demais normas legais, sendo a atividade realizada por
conta e risco da pessoa física ou jurídica, de caráter precário, e podendo ser revogado a qualquer tempo.
§ 5º As linhas serão criadas, alteradas e/ou extintas a critério exclusivo do Poder Delegante, sempre através de pesquisa técnica,
visando à satisfação do interesse público, observadas a oportunidade e a conveniência da medida.
Art. 67. A fiscalização dos Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros, em tudo quanto diga respeito a segurança da viagem, conforto
do usuário e ao cumprimento da legislação de trânsito e de tráfego rodoviário intermunicipal, inclusive desta Lei, será exercida pelo Poder
Delegante através da Secretaria de Transporte do Estado do Piauí - SETRANS, seus órgãos e entidades competentes, ou por delegação
de competência desta, visando ao cumprimento das normas legais, regulamentares e pactuadas pertinentes
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO
PIAUÍ (2ª PJV), no uso de suas atribuições constitucionais e legais, resolve:
RECOMENDAR
À Sra. MARIA VILANI DA SILVA, SECRETÁRIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DO PIAUÍ para que ADOTE as providências que lhe
incumbe, visando regularizar as autorizações precárias pertinentes à linha de transporte coletivo Aroazes-Valença do Piauí, nos moldes
da legislação estadual.
Devem ser ENCAMINHADOS à 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí, os documentos comprobatórios do cumprimento desta
recomendação, ao final do prazo de 15 (quinze) dias úteis.
À Secretaria do Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí, DETERMINO o ENCAMINHAMENTO de cópia da presente
Recomendação para publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI (DOEMPPI), visando o amplo controle social, ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania (CAODEC) e ao respectivo destinatário.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da presente RECOMENDAÇÃO aos autos do SIMP 000003-282/2019.
Valença do Piauí/PI, datado e assinado digitalmente.
SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR
Promotor de Justiça
1
http://www.setrans.pi.gov.br/historico.php#:~:text=%C3%89%20a%20Secretaria%20dos%20Transportes,e%20federais%20delegadas%20ao%20
Piau%C3%AD

2.9. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI23845
RECOMENDAÇÃOMINISTERIALNº13/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio de seu Promotor de Justiça, com atribuição na área de defesa da saúde, nos
termos do art. 129, inc. VI, da Constituição Federal, do art. 26, incs. I e II, da Lei n. 8.625/93 e do art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85:
CONSIDERANDOque 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);
CONSIDERANDO que o inciso II, do artigo 129, da Constituição Federal estabelece que é função do Ministério Público "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 o artigo 197 da Carta Federal dispõe que "são derelevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO, ainda, que o artigo 196 da Lei Maior expressa que "a saúde é direitodetodosedeverdoEstado, 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 a tramitação, nesta Promotoria de Justiça, da Notícia de Fato SIMP nº 004098-361/2021, que trata sobre ofício encaminhado
pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí - SIMEPI, no qual noticia que o Prefeito Municipal de Picos- PI, em 8 de dezembro de 2021,
expediu o Decreto Municipal nº 164, no qual exonera os servidores ocupantes de cargos em comissão, bem como rescinde os contratos dos
servidores contratados temporários, abrangendo todas as secretarias, com efeitos a partir do dia 15/12.
CONSIDERANDO que o caput do artigo 2.º da Lei Federal nº 8.080/90, expressa o princípio da gratuidade do SUS, estatuindo que "a saúde é um
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seuplenoexercício";
CONSIDERANDOa Lei Federal nº 10.216, de 6 de abril de 2001, sobretudo o seu artigo 2º, parágrafo único, inciso I, o qual dispõe como um dos
direitos da pessoa portadora de transtornos mentais o "acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde,consentâneo às suas
necessidades";
CONSIDERANDO, ademais, segundo a mesma lei federal, em seu artigo 3º, que "é de responsabilidade do Estado o desenvolvimento da
política de saúde mental, aassistênciaeapromoçãodeaçõesdesaúdeaosportadoresdetranstornosmentais,comadevidaparticipaçãoda
sociedadeedafamília,aqualseráprestadaemestabelecimento
ID: 34393622/3
desaúdemental,assimentendidasasinstituiçõesouunidadesqueofereçamassistênciaemsaúdeaos portadores detranstornosmentais";
CONSIDERANDO o Anexo V, da Portaria de Consolidação Nº 3, de 28 de setembro de 2017, que institui a Rede de Atenção Psicossocial
(RAPS), cuja finalidade é a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo
aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS;
CONSIDERANDOque são objetivos da Rede de Atenção Psicossocial a garantia do acesso das pessoas com transtornos mentais e com
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas através do cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e
da atenção às urgências ( art. 3º, inciso III, da Portaria de Consolidação Nº 3, de 28 de setembro de 2017);
CONSIDERANDO que os Centros de Atenção Psicossociais - CAPS são a principal estratégia de mudança do modelo de atenção em saúde
mental, constituindo-se em um serviço de saúde aberto e comunitário do SUS, constituindo-se em um lugar de referência e tratamento para
pessoas que sofrem com transtornos mentais cuja severidade e/ou persistência necessitem de cuidado intensivo, comunitário e personalizado;
CONSIDERANDO que os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) deverão constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária, com
funcionamento segundoa lógica do território, conforme art. 20, §2º da Portaria de Consolidação Nº 3, de 28 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO que os CAPS nas modalidades I, II, ad II e infantil,deverão funcionar no período compreendido de 08 às 18 horas, em
02 (dois) turnos,durante os cinco dias úteis da semana, bem assim que as modalidades II, adII einfantil poderão comportar um terceiro
turno, funcionando até às 21:00 horas, de acordo com o estabelecido no Art. 23, §1º, VI, § 4º, VI ,§12, VII e §15, VII, da Portaria de Consolidação
Nº 3, de 28 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO que os CAPS nas modalidades III, ADIII e AD IVconstituem-se em serviço ambulatorial de atenção contínua, com
funcionamento 24(vinte e quatro) horaspor dia e em todosos dias da semana, inclusive finaisdesemana e feriados ( art. 23, §7º, I; art. 28
e art. 50-B, da da Portaria de Consolidação Nº 3, de 28 de setembro de 2017);
CONSIDERANDO que o recesso de fim de ano, segundo a legislação vigente no país, é uma decisão da empresa empregadora ou gestor
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municipal de conceder folga por um determinado período de tempo para um grupo ou todos os funcionários, e que o mesmo ciente de que estará
interrompendo suas atividades produtivas e mantendo a remuneração da equipe em folga para tanto o recesso não se configura como férias, não
podendo assim ter a interrupção de serviços essências de saúde como os centros de atenção psicossocial;
CONSIDERANDO que a Gerência de Atenção à Saúde Mental do Estado do Piauí (GASM/SESAPI) expediu recomendação aos Secretários(as)
Municipais de Saúdee Coordenadores(as) dos CAPS, datada de 29 de novembro de 2021, no sentido demanterem os Centros de Atenção
Psicossocial - CAPS em funcionamento no períododerecessodefimdeano,comescalasderevezamentodaequipetécnicaedemais
ID: 34393622/4
trabalhadores (as), que permita a continuidade do funcionamento do serviço nos dois períodos, bem assim que encontrem os meios para garantir
a assistência regionalizada aos(às) usuários(as), a fim de evitar a precarização dos serviços locais e os riscos de internações desnecessárias,
preservando a oferta de cuidado efetivo e humanizado;
CONSIDERANDO a disposição do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, o qual faculta ao
Ministério Público, na defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, expedir recomendação administrativa aos órgãos da
administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário adequada e imediata divulgação, assim como resposta por
escrito;
RECOMENDA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Picos-PI,Gil Marques de Medeiros e ao Senhor Secretário Municipal de
Saúde de Picos-PI,Aldo Gil de Medeiros, com o objetivo de salvaguardar a vida e/ou saúde da população usuária do SUS do Município de
P i c o s - P I
e
r e g i ã o ,
d e t e r m i n e
m e d i d a s
i m e d i a t a s
n o s e n t i d o d e g a r a n t i r
acontinuidadedaprestaçãodosserviçospúblicosdesaúde,reconhecidoscomoderelevânciapúblicapeloart.197daConstituiçãoFederal,sobre
tudoadotandoasprovidênciasdecautelacabíveisparaassegurarofuncionamentoadequadodasUNIDADESBÁSICASDESAÚDEUBS'sefuncionamento adequado do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, noque respeita a regular e adequada oferta de
serviços de saúde à população, garantido a continuidadedoatendimentoaoscidadãosnofinaldeano,evitando, de qualquer forma, retardos
que comprometam a prestação de saúde devida e que culminem porsignificar negativa de acesso a serviço de relevância pública e
desrespeito a direitofundamentaldo cidadão.
Resolve, ainda, determinar:
Fixação do prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que o destinatário se manifeste sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI documentação hábil a provar seu fielcumprimento;
Encaminhe-se a presente Recomendação para a devida publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior
do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS/MPPI, para conhecimento, eaodestinatário
para conhecimentoecumprimento; e
O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP
Dê-se conhecimento ao Conselho Municipal de Saúde de Picos-PI, para que acompanhem o cumprimento da presente recomendação e no prazo
de trinta dias encaminhem relatório ao Ministério Público.
CUMPRA-SE.
Picos-PI, 17 de December de 2021.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
SIMP nº 001478-361/2021
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Públi- co, com objetivo de apurar a morosidade para entrega do resultado do
exame "Teste Do Pezi- nho" na cidade de Picos, bem como a falta de kits para a realização do referido exame.
Consta nos autos que o Sr. Bruno Gonçalves Costa informou que, no dia 07 de maio de 2021, dirigiu-se até o posto de saúde do Paim, nesta
Urbe, a fim de realizar o teste do pezinho do seu filho recém-nascido e, na ocasião, foi informado que demoraria entre 4 a 5 meses para receber o
resultado, em virtude do motivo supracitado.
Oficiada, a Secretaria Municipal de Saúde de Picos informou que compete ao Município de Picos apenas coletar o material para o exame e, após
coletado, ele é acondici- onado e encaminhado para a Central Estadual. Relatou que desde outubro de 2020 não tem re- torno em relação aos
resultados dos exames coletados e que entrou em contato com a coorde- nação estadual, via telefone, sendo informado que os kits para a
realização do exame "Teste Do Pezinho" estão em falta.
Novas diligências requisitando que a SESAPI fosse oficiada, a fim de prestar informações acerca dos fatos noticiados, bem como as providências
que serão adotadas para dar resolutividade ao problema relatado, e que o LACEN prestasse informações sobre a notí- cia de falta de kits para a
realização do exame em questão.
Posteriormente, foi determinado que a Secretaria Municipal de Saúde de Pi- cos informasse se o problema da morosidade para entrega do
resultado do exame "Teste Do Pezinho" foi solucionado, bem como em relação a falta de kits para a realização do referido exame.
A diretora do LACEN informou que os prazos de realização e liberação dos exames foram impactados pelos seguintes motivos: processo
licitatório com pedidos de impugnação; órgãos regulatórios com atendimento remoto durante o período de pandemia, que resultou em aumento no prazo de análise dos
processos; importação de insumos e reagentes que foram prejudicados desde o início da pandemia do COVID-19. Afirmou que esses problemas já foram resolvidos e que a rotina de processamento está voltando a normalidade.
No mesmo sentido, a SMS de Picos informou que o problema narrado foi re- gularizado, pois os testes estão sendo feitos regularmente no PAIM
e o resultado está sendo re- cebido em um prazo de 45 a 60 dias e não há mais falta de testes. Alegou que a demora na en- trega do resultado
deve-se ao grande volume de demanda.
É o relato essencial.
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP dispõe, em seu art. 8º, sobre a instauração de procedimento
administrativo:
Art. 8º O procedimento administrativo é o instrumento próprio da ati- vidade-fim destinado a:
- acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamen- to de conduta celebrado;
- acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
- apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indispo- níveis;
-embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Segundo se depreende dos autos, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs este procedimento, na medida em que foram
adotadas as diligências necessá- rias e feitos os encaminhamentos legais devidos. Por outro lado, a diretora do LACEN infor- mou que os
problemas que causaram o atraso na entrega do exame do "teste do pezinho" já fo- ram solucionados.
De igual modo, a SMS de Picos alegou que os referidos testes estão sendo feitos regularmente no PAIM e que o resultado está sendo recebido
em um prazo de 45 a 60
dias e não há mais falta de testes.
Dessa forma, o arquivamento do presente procedimento é de rigor, pois aten- didos os fins da sua instauração, achando-se solucionado o fato
narrado.
Nesse contexto, considerando que o problema noticiado já foi resolvido e não restando outras diligências ou medidas a cargo desta Promotoria
de Justiça a serem toma- das, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, com base no art. 13 da Resolução nº
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174/2017 do CNMP.
Cientifique o Sr. Bruno Gonçalves Costa, via telefone ou e-mail registrados na reclamação, devendo ser informado da faculdade da interposição
de recurso da decisão, no prazo de 10 (dez) dias úteis, nos termos do art. 13 da Res. 174/2017 do CNMP.
Após, certifique-se o prazo recursal e arquivem os autos, dando-se baixa no registro do SIMP. Havendo recurso, voltem-me conclusos
imediatamente.
Publique-se em DOEMP e comunique o CAODS.
CUMPRA-SE.
Picos/PI, 20 de May de 2022. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça

2.10. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA-PI23846
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 16/2018 SIMP n.º 000427-164/2017
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial instaurado com o objetivo de averiguar junto à pessoa jurídica Posto São José Derivados de Petróleo a
ausência da licença ambiental para o funcionamento do mesmo.
Oficiado o proprietário do Posto São José para apresentar o acatamento de todos os itens acordados no Termo de Ajustamento de Conduta TAC. ID 28148097
Certificado nos autos que o responsável pelo Posto juntou apenas a declaração da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
sobre a tramitação de procedimento administrativo com a finalidade de obter a aludida licença. ID 30779534
Oficiado a SEMAR para que encaminhe informações sobre o andamento do Processo n° AA.130.1.000570/18, em específico, sobre a concessão
do licenciamento para atividade desempenhada pelo Posto São José, CNPJ n° 12.360.289/0001-39 (ID 30779620). Decorrido o prazo, sem
manifestação.
Oficiado o Senhor José Afonso Fortes Castro, para apresentar a documentação necessária para a averiguação do Licenciamento Ambiental do
Posto São José. ID 28868103
Certificado nos autos que o Sr. JOSÉ CHARLES FORTES CASTRO, compareceu a sede deste Ministério Público, requerendo o prazo de 45 dias
úteis para apresentar documentação completa de regularização da Licença Ambiental de funcionamento do Posto São José. ID 28868208
Oficiada novamente a SEMAR para informar o andamento do Processo n° AA.130.1.000570/18. Em resposta, se manifestou, em síntese, da
seguinte forma: "Que o Posto possui pedido de licenciamento ambiental em trâmite, que o processo não possui nenhuma licença/autorização
ambiental liberada/emitida pela Secretaria, uma vez que da análise técnica, constataram-se pendências, com necessidade de complementação
documental, cuja
responsabilidade passa a ser do interessado. Atualmente o processo encontra-se arquivado aguardando manifestação". ID 32754678
Oficiada novamente a SEMAR requisitando informações atualizadas quanto ao andamento do Processo nº AA.130.1.000570/18 e resultado da
vistoria mencionada no ofício nº 227/2021, de origem daquele órgão. Sem resposta.
Notificado o representante legal do Posto São José, para que informe quanto a complementação documental nos autos do processo de pedido de
licença ambiental n° AA.130.1.000570/18.
Em resposta, através do seu procurador, o representante legal do empreendimento, juntou aos autos, licença ambiental, fornecida pela SEMARSecretaria de Estado do Meio Ambiente e Recurso Hídricos. ID 53633664
É o necessário. Fundamento.
É sabido que toda investigação, seja ela ministerial ou não, bem como o acompanhamento de situação de risco a direitos individuais
indisponíveis, tem início por força de indícios ou ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade de atuação concreta e resolutiva do
órgão investigador, o qual busca informações que possam ser utilizadas como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles
indícios inaugurais.
Não nos afigura producente, dentro de uma sociedade que clama por uma atuação resolutiva, eficiente e concomitante ao acontecimento dos
fatos, apenas se dar prosseguimento a Atendimentos ao Público (AP's), Notícias de Fato (NF's), Procedimentos Administrativos (PA´s),
Procedimentos Preparatórios (PP´s), Inquéritos Civis (IC´s) e Procedimentos Investigatórios Criminais (PIC's), com reiterados despachos de
prorrogação, sem a menor indicação de irregularidade objetivamente considerada.
Dentro desta visão organizacional e funcional, buscando-se a máxima eficiência possível, é que se está a analisar cada AP, NF, criminal ou não,
PP, IC e PIC instaurado, para o fim de verificar objetos investigativos delimitados (necessário, ante a existência de outros órgãos de controle); a
possibilidade de continuidade; e outros atos, para verificação da necessidade de prosseguimento e atualização do SIMP.
Da cuidadosa análise dos autos, é imperioso reconhecer, neste momento, NÃO
há fatos que justifiquem a intervenção do Ministério Público (MP) no caso em questão.
Senão, vejamos.
O presente procedimento foi instaurado com o objetivo de averiguar junto à pessoa jurídica Posto São José Derivados de Petróleo a ausência da
licença ambiental para o funcionamento do mesmo.
O art. 1°. da Resolução CONAMA n° 273/00 preceitua que a localização, construção, instalação, modificação, ampliação e operação de postos
revendedores, posto de abastecimento, Instalações de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustíveis dependerão de prévio
licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis, bem como deverão obedecer às normas
técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Dessa forma, o Órgão acendedor, a SEMAR, nos termos do art. 50, II, alínea 19! da multicitada Resolução, para a emissão da Licença de
Operação, deverá obrigatoriamente exigir certificado atestando a conformidade quanto a fabricação, montagem e concessionamento dos
equipamentos e sistemas de armazenamento de derivados de petróleo para Posto Revendedor(PR) e de Posto de Abastecimento-PA, que
deverá ser expedido por entidade acreditada pelo INMETRO, no caso, consoante Podaria INMETRO n 109/05, um Organismo de Avaliação da
Conformidade de Produtos, Processo ou Serviço — OCP;
A Licença Operacional é essencial para evitar vazamentos e contaminação da rede de abastecimento de água, assim, após diligências tanto junto
ao representante do Posto São José Derivados de Petróleo como ao a SEMAR, foi juntado ao procedimento cópia da Licença Ambiental, na
categoria Licença de Operação, Número/Processo: D000184/22 - 000570/2018, com Validade até 17/05/2026, concedido ao Posto São José,
CNPJ 12.360.289/0001-39. ID 53633664
Com isso, verifica-se que o PA em questão alcançou a finalidade a que se destinava, com exaurimento de seu objeto e objetivo, inexistindo, por
ora, providências judiciais ou extrajudiciais a serem adotadas neste momento pela Promotoria de Justiça de Batalha.
Neste passo, pelas razões acima, diante da inexistência de outras providências a serem tomadas no momento, PROMOVO O ARQUIVAMENTO
do presente Procedimento Administrativo sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI) desta decisão, à luz da
interpretação sistemática do art. 12, combinado com art. 4º, I, da Resolução nº 174/17 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Diante do exposto, DETERMINO:
À COMUNICAÇÃOao CAOMA-MPPIsobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos;
À PUBLICAÇÃOda presente decisão no Diário Oficial Eletrónico do MPPI, para amplo controle social;
d) Ao ARQUIVAMENTOdeste protocolo no SIMP, com as atualizações necessárias, para fins de controle.
Anotações e registros de praxe. Expedientes necessários.
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Batalha-PI, datado e assinado digitalmente.
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 05/2022 (Ref.: PA 014/2018 SIMP nº 000073-164/2018)
EMENTA: "Otimizar a atuação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) do Município de Batalha/PI"
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, através da
Promotora de Justiça de Batalha/PI, no uso de suas atribuições legais, notadamente com fundamento nos artigos 127, caput e 129, incisos II e III
da Constituição da República c/c artigo 27, inciso II e parágrafo único, inciso IV da Lei nº 8.625, vem expor o que se segue.
CONSIDERANDOos documentos referentes ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), como as seguintes normativas e orientações
técnicas: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) - Lei nº 8.742/1993 e sua alteração por meio da Lei nº 12.435/2011; Orientações técnicas
sobre Benefícios Eventuais no SUAS (2018); Lei nº 805, de 18 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do
Município de Batalha dá outras providências, Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais - Resolução CNAS nº109/2009; Norma
Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB-RH/SUAS) - Resolução CNAS nº 269/2006;
Orientações técnicas: Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (2009), entre outros;
CONSIDERANDOque Os Benefícios Eventuais previstos na Lei Federal nº 8.742/1993, é um tipo de proteção social que se caracteriza por sua
oferta de natureza temporária para prevenir e enfrentar situações provisórias de vulnerabilidade decorrentes ou agravadas por nascimentos,
mortes, vulnerabilidades temporárias e calamidades e são garantidos no âmbito do SUAS, sendo fundamental que a gestão local preze pela
garantia de dignidade e respeito aos indivíduos e as famílias requerentes, bem como pela oferta laica e com qualidade dos bens e serviços;
CONSIDERANDOque O Município de Batalha possui os Benefícios Eventuais incorporados a Lei do SUAS Municipal. No processo de
regulamentação, a lei municipal estabeleceu que os critérios de concessão na prestação dos Benefícios Eventuais devem ser definidos por
Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme prevê a LOAS n° 8.742/21993 e ainda a criação de um Ato normativo editada
pelo Poder Executivo municipal que disporá sobre os procedimentos e fluxo de oferta na prestação dos referidos benefícios da proteção social
básica;
CONSIDERANDO que o Prontuário SUAS tem como objetivo oferecer aos profissionais do CRAS, um instrumento que auxilie e oriente a
organização das informações relativas ao processo de acompanhamento das famílias e indivíduos, visando abarcar todas as unidades da rede
socioassistencial instituídas pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, e atualmente, já foram disponibilizadas as versões físicas e
eletrônicas para o Prontuário SUAS- CRAS e CREAS e Prontuário SUAS - Acolhimento Criança e Adolescentes.(BRASIL, 2022);
CONSIDERANDO que de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o SCFV compõe a proteção social básica do SUAS
e oferta ações complementares ao trabalho social com famílias realizado pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)
ofertado no CRAS e pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) ofertado no CREAS;
CONSIDERANDO a definição expressa na Lei nº 12.435/2011, que altera a Lei Orgânica da Assistência Social, o CREAS é a unidade pública de
abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação
de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção social especial no
âmbito do SUAS;
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social de Batalha oferta o Serviço de Proteção Social a Adolescentes
em Cumprimento de Medidas Socioeducativas (MSE) em Meio Aberto de Liberdade Assistida (LA) e de
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) no Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS;
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo n° 14/2018 SIMP n° 000073-164/2018, instaurado com o objetivo de acompanhar e fiscalizar,
de forma continuada, políticas públicas e instituições do Município de Batalha/PI, relacionadas à Assistência Social;
CONSIDERANDO os Pareceres Técnicos elaborados pela Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos - Serviço Social, após análises de
documentos da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social de Batalha e vistorias técnicas no Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS), no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em 15/03/2022, no Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS) e no Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas no dia 18/03/2022,
objetivando avaliar os serviços e benefícios ofertados pela Política de Assistência Social daquele município.
RESOLVE RECOMENDAR
Ao SECRETÁRIODETRABALHOEBEM-ESTARSOCIAL DOMUNICÍPIODEBATALHA/PI,ROANIRCARVALHOOLIVEIRAa adoção das
seguintes providências:
BENEFÍCIOS EVENTUAIS MUNICIPAIS:
Apresentar a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social que
estabelece os critérios de concessão dos Beneficias Eventuais municipais;
Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, Ato normativo municipal sobre os procedimentos e o fluxo de oferta na prestação dos referidos
benefícios da proteção social básica, conforme prevista na lei municipal;
Realizar a divulgação ampla dos Benefícios Eventuais municipal e os critérios de concessão, para que os órgão que compõem da rede de
atendimento socioassistencial e intersetorial do município os conheçam e os utilizem, em casos de atendimentos às pessoas e famílias em
situação de vulnerabilidades e contingências sociais prevista na Lei.
- CRAS:
Composição de equipe de referência conforme os parâmetros estabelecido pela NOB-RH/SUAS;
Disponibilizar telefone institucional para o atendimento tanto da equipe urbana quanto para a equipe volante;
Disponibilizar veículo para equipe volante no processo de deslocamentos aos territórios mais afastados da área urbanas para atendimento
continuo a população rural do município;
07. Implantação do prontuário eletrônico do SUAS - CRAS.
- CREAS:
Adequar a equipe de referência, conforme as diretrizes estabelecidas pela NOB-RH/SUAS;
Providenciar telefone institucional que é item essencial ao serviço no atendimento tanto das pessoas em situação de risco pessoal e social, com
violação de direitos quanto de articulações com rede de atendimento das políticas públicas intersetoriais;
Disponibilizar veículo para equipe volante no processo de deslocamentos aos territórios mais afastados da área urbanas para atendimento
continuo a população rural do município.
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV):
Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, programação escrita, horário de funcionamento das atividades coletivas e as localidades onde
são ofertados os serviços e as faixas etárias das pessoas incluídas na organização dos grupos, e os tipos das atividades artístico-cultural,
desportivas, esportivas e lúdicas desenvolvidas, ofertados.
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO (MSEMA):
12- Providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a infraestrutura necessária a execução das Medidas Socioeducativas de Liberdade
Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade conforme estabelecido no Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMASE) de 2018.
A adoção das providências indicadas deverá ser comunicada e comprovada a este Órgão ministerial, nos prazos acima assinalados, a contar do
seu recebimento.
Encaminhe-se cópia desta RECOMENDAÇÃO à Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no
DOEMP/PI, bem como ao CAODIJ e CACOP para conhecimento.
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Cumpra-se
Batalha-PI, datado e assinado digitalmente.
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça

2.11. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA23847
NOTIFICANTE: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI.
NOTIFICADOS: Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Saúde de Piripiri-PI
SIMP nº 000287-368/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da3ª 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
ordem jurídica, doregime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, ca-put, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal dispõe no seu art. 23, inc.II, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municí-pios, cuidar da saúde e assistência pública;
CONSIDERANDO que o SINDSEMPI encaminhou a esta Promotoria deJustiça o Ofício nº 0006/2022, relatando que os pagamentos dos
servidores municipaisda saúde não estão sendo realizados até o 5º dia do mês subsequente ao vencido, confor-me determina a Lei Orgânica do
Município de Piripiri-PI.
CONSIDERANDOa Lei Orgânica do Município de Piripiri-PI, especifica-mente o art. Art. 65, § 1°, in verbis:"Art. 65 - Fica assegurada aos
servidores do Município daadministração indireta ou fundacional, isonomia de vencimentopara cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do
mesmoPoder ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo,ressalvadas as vantagens relativas a de local de
trabalho,proporcionalidade de carga horária e especificidades previstasem lei. § 1° - Fica assegurado aos servidores municipais o pagamento de
seus vencimentos, pensão ou similares, até o dia05 (cinco) do mês subsequente ao trabalhado;"
CONSIDERANDO que as verbas salariais têm caráter nitidamente alimen-tar, e que o atraso reiterado no seu pagamento, no âmbito do
Município, provoca lesãonão só aos interesses dos servidores públicos, como a toda à coletividade, caracterizan-do lesão a interesses sociais e
coletivos, já que nos pequenos municípios, a economia,em grande parte, gira em tomo dos salários dos servidores públicos municipais.
CONSIDERANDO que a Constituição Federal dispõe em seu art.37 sobrediversos direitos dos servidores, dentre os quais destacamos: "X- a
remuneração dosservidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixa-dos ou alterados por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso, as-segurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;"
CONSIDERANDOque, segundo o SINDSEMPI, já se tornou prática reite-rada o pagamento dos servidores públicos da saúde ultrapassar a data
limite estabelecidapela Lei Orgânica.
RESOLVE RECOMENDAR à Exma. Sra. Jovenilia Alves de OliveiraMonteiro, Prefeita do Município de Piripiri-PI, e ao Sr. Gabriel Mauriz,
SecretárioMunicipal de Saúde de Piripiri-PI, que:
a)o pagamento dos servidores públicos municipais da saúde seja efetuadode acordo com a Lei Orgânica do Município de Piripiri-PI, nunca
ultrapassando oquinto dia do mês subsequente ao trabalhado;
Fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência, recebimentoou veiculação na imprensa local, para que o destinatário manifeste-se
sobre o acatamen-to ou não da presente recomendação, devendo encaminhar à 3ª Promotoria de Justiça dePiripiri-PI, pelo e-mail
terceira.pj.piripiri@mppi.mp.br, as providências tomadas e adocumentação hábil a provar o seu fiel.
Fica ciente o notificado de que a presente notificação tem natureza RECO-MENDATÓRIA e PREMONITÓRIA, no sentido de prevenir
responsabilidade civil eadministrativa, nomeadamente a fim de que no futuro não se alegue ignorância quanto àextensão e o caráter ilegal dos
fatos noticiados.
Publique-se no Diário Oficial. Cumpra-se com urgência.
Piripiri, 11 de abril de 2022.
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI
PORTARIA nº 74/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotorde Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts.
127 e 129, ambos daConstituição Federal de 1988:CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídi-ca, do regime
democrático, do patrimônio público e social, dos interesses sociais e individuaisindisponíveis, cabendo-lhe "zelar pelo efetivo respeito dos
poderes públicos e dos serviços derelevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas ne-cessárias a sua
garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inciso II, da CF/88;CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito fundamental
àadministração pública eficiente e eficaz, cumpridora de seus deveres, com transparência,motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à
participação social e à plena responsa-bilidade por suas condutas omissivas e comissivas;CONSIDERANDO que o art. 37, caput e § 1º, da
Constituição Federal de 1988estabelece que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;CONSIDERANDO que
chegou ao conhecimento desta Promotoria, por meio dodo canal da Ouvidoria deste órgão ministerial, a denúncia dando conta de que: "relata
irregu-laridades na carga horária cumprida por bombeiros militares no Quartel Destacado do Corpode Bombeiros em Piripiri. Que como a unidade
não possui efetivo próprio, são movimentadosmilitares de outras unidades, voluntários ou não, para aprestarem serviços lá. Que costumeiramente a carga horária cumprida pelos bombeiros excede o estabelecido legalmente. Que recorrentemente os militares fazem escalas de 24/24h
(24 de trabalho por 24 horas de descanso)o que pode acarretar, em uma semana,num montante de até 96 horas trabalhadas o que vaicontra o
disposto no Art. 67-A da Lei Ordinária do Estado do Piauí Nº 3.808 de16/07/1981,incluído pela Lei Ordinária nº 6.467, de 19 de dezembro de
2013 que versa: "Fica estabelecidajornada de trabalho de44 (quarenta e quatro) horas semanais para os militares do Estado doPiauí no efetivo
exercício das atribuições próprias do cargo". Em anexo, registros de livro deponto comprovando as escalas. Nestes termos, pede providências
para que estas irregularida-des sejam corrigidas. ". RESOLVE instaurar oProcesso Administrativo nº 72/2021,a fim de obtersolução à demanda,
determinando de imediato:a) A autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma aoDOEMP/PI a fim de conferir a publicidade
exigida pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017do CNMP; b) A juntada da denúncia registrada sob o n° 363-426/2021 e demais documentos;c) A
expedição de Notificações para o Comandante Geral do Corpo deBombeiros Militar do Piauí, CEL QOBM/COMB José Arimatéia Rêgo de Araújo,
por meiode e-mail eletrônico: cbm@cbm.pi.gov.br, e para o Comandante do Corpo de BombeirosMilitar de Piripiri, Tenente Cardoso,endereço
profissional: Rua Prof. Francisco Émerson,n°326, Centro, Piripiri-PI, a fim de que se façam presentes em audiência virtual designadapara o dia
14/06/2022, às 10h00min, por meio da plataforma Microsoft Teams, a qual terácomo pauta a denúncia anônima que relata a carga horária
exaustiva cumprida pelosbombeiros militares do Município de Piripiri. d) Comunique-se a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do
Piauíacerca da instauração do presente Procedimento Administrativo. Cumpra-seApós, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores
deliberaçõesRegistre-se, Publique-se, e autue-se.Piripiri, 31 de maio de 2022Nivaldo RibeiroPromotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI

2.12. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI23848
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022
PORTARIA Nº 02/2022
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Objeto: acompanhar a destinação e aplicação dos valores oriundos de acordos de não persecução penal, de suspensão condicional do processo
e transações penais junto aos processos de atribuição da 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, substituto da 4ª Promotoria de
Justiça de Piripiri, no exercício de suas atribuições constitucionais e institucionais, especialmente com esteio nos arts. 127, caput, e 129, I, II, VIII
e IX, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei nº 8.625/93, no art. 8º da Lei Complementar nº 75/93, nos art. 6º, da Lei Complementar Estadual
nº 12/94, no art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal e no art. 28-A do Código de Processo Penal:
CONSIDERANDO que o artigo 127, caput, da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração
penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante condições ajustadas cumulativa e
alternativamente, consoante previsão do art. 28-A, do Código de Processo Penal;
CONSIDERANDO que, nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério
Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo
processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena,
nos termos do art. 89, da Lei nº 9.099/95;
CONSIDERANDOque, nas contravenções penais e crimes de menorpotencial ofensivo, havendo representação ou tratando-se de crime de ação
penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de
direitos ou multas, a ser especificada na proposta de transação penal, nos termos do art. 76, da Lei 9.099/95;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8°, da Resolução nº 174/CNMP, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal quanto à determinada pessoa ou em
função de um ilícito específico;
CONSIDERANDO o dever de prestação de contas pelo órgão ao qual os valores foram destinados, em vista de se tratar de verba pública, além
de ser elemento necessário a extinção do processo, nos termos do Provimento 19/2018 da CGJ-TJPI;
CONSIDERANDO o papel de protagonista do Ministério Público nas ações penais, selecionando as instituições que necessitam de valores para
melhoria de suas estruturas e aperfeiçoamento de programas sociais, devendo assim também se comprometer com a devida fiscalização dos
recursos;
RESOLVE instaurar, sob sua presidência, o PROCEDIMENTOADMINISTRATIVOnº01/2022, para acompanhar a destinação e aplicação dos
valores oriundos de acordos de não persecução penal, de suspensão condicional do processo e transações penais junto aos processos de
atribuição da 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri, promovendo todas as diligências necessárias a tal finalidade, na forma da lei,
DETERMINANDO-SE, para tanto e de imediato:
a) que seja AUTUADO e REGISTRADO no livro respectivo e no sistema SIMP;
b) seja comunicada a instauração do procedimento ao Conselho Superior do MPPI e ao CAOCRIM, com cópia da Portaria, por meio eletrônico;
c) seja encaminhada a presente Portaria para publicação no Diário Eletrônico do MPPI;
d) seja designada reunião eletrônica para discussão dos projetos elaborados pela Polícia Militar e Polícia Civil e a destinação de valores oriundos
de acordos de não persecução penal, de suspensão condicional do processo e transação penal para subsidiá-los;
e) notifiquem-se o Delegado da 1ª DP de Piripiri-Pi e da 6ª Delegacia Regional, Dr. Francisco Jorge Terceiro Silva, o Delegado da 2ª DP de
Piripiri-PI, Dr. Ricardo de Oliveira Freitas, a Delegada da DEAM de Piripiri-PI, Dra. Antônia Kamila Martins Braga e o Comandante do 12º BPM de
Piripiri, Tenente-Coronel Jairo Oliveira, para participação da audiência eletrônica;
f) posteriormente as discussões, proceda-se a juntada dos projetos acima referidos.
Publique-se, registre-se e autue-se.
Datado e assinado eletronicamente
GERSON GOMES PEREIRA
Promotor de Justiça
Substituto Respondendo pela 4ª PJ
PORTARIA PGJ/PI Nº 1513/2022

2.13. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS- PI23850
Inquérito Civil n. 039.2021. SIMP nº 001597.361.2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO PARCIAL
Trata-se de inquérito civil instaurado para averiguar denúncia de suposta prática de nepotismo pelo Prefeito e a Vice-Prefeita do Município de
Monsenhor Hipólito-PI. Segundo narrado, as seguintes pessoas estariam ocupando cargos públicos por motivos alheios ao interesse público:
Josefina Pinheiro Gomes Policarpo, primeira dama e Secretária Municipal de Governo (portaria n.º 022/2021);
Maria Doralece Bezerra Policarpo, irmã do prefeito e Secretária Municipal de Administração (portaria n.º 023/2021);
João Batista Alves, cunhado do prefeito e Secretário Municipal de Finanças (portaria n.º 002/2021);
Francisca Ildiete Bezerra Policarpo, cunhada do prefeito e Secretária Municipal de Cultura (portaria n.º 055/2021);
Joyce Pinheiro Bezerra, cunhada do prefeito e Secretária Municipal de Assistência Social (portaria n.º 004/2021).;
Paulo Dorigo Sousa Policarpo, sobrinho do prefeito, cabo eleitoral e contratado como fisioterapeuta do Município de Monsenhor Hipólito (Extrato Contrato Para a Prestação de Serviço Por Tempo Determinado n.º 004/2021);
Miguel Policarpo Do Carmo Neto, diretor do Hospital Municipal Emília de Sá Bezerra, pela portaria n.º 003/2021, que, após ser exonerado do
cargo de diretor do hospital pela portaria nº 048/2021, foi nomeado como coordenador do Núcleo de Fisioterapia do Hospital pela Portaria nº
037/2021 e fiscal de contratos pela Portaria nº 60.2021;
Didiene Nirvania Bezerra Policarpo Alves, Diretora do Hospital Municipal Emília de Sá Bezerra (Portaria n.º 049/2021);
Bricio Bezerra Carvalho Sousa, filho da vice-prefeita e secretário de Saúde (portaria n.º 006/2021);
Betuliana Bezerra Carvalho, Irmã da vice-prefeita e coordenadora do núcleo de apoio à saúde da família (portaria n.º 027/2021)
A conduta noticiada, em tese, indica violação aos princípios administrativos da legalidade e moralidade, situação uma vez confirmada poderá
ensejar atuação ministerial.
Solicitou-se ao Município de Monsenhor Hipólito que apresentasse a qualificação técnica das pessoas citadas para ocuparem os respectivos
cargos, colacionando documentação comprobatória. Ainda que apresentasse manifestação sobre os fatos. A municipalidade respondeu à
solicitação por meio da documentação colacionada aos IDs: nº 53342227 e 53262470. Na citada documentação apenas a qualificação técnica do
Sr. Paulo Dorigo Sousa Policarpo foi apresentada.
É o relatório necessário. Passo à decisão.
Em sua manifestação, o Prefeito do Município de Monsenhor Hipólito-PI, Antônio Djalma Bezerra Policarpo, trouxe aos autos entendimento do
Supremo Tribunal Federal acerca da incidência da Súmula Vinculante nº 13 no que se refere às nomeações a cargos políticos (secretários,
ministros de estado, etc).
Segundo a jurisprudência acostada pela gestora, não há incidência da citada súmula vinculante nos casos em que há nomeações realizadas pelo
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chefe do executivo de parentes a cargos políticos.
Tal entendimento jurisprudencial da Suprema Corte se aplica a parte das pessoas acima apontadas e é suficiente para que esta signatária decida
pelo arquivamentoparcialdesta investigação quanto às circunstâncias relacionadas àquelas.
pessoas:
Deste modo, devem ser excluídas da presente investigação as seguintes
Josefina Pinheiro Gomes Policarpo, primeira dama e Secretária Municipal de Governo (portaria n.º 022/2021);
Maria Doralece Bezerra Policarpo, irmã do prefeito e Secretária Municipal de Administração (portaria n.º 023/2021);
João Batista Alves, cunhado do prefeito e Secretário Municipal de Finanças (portaria n.º 002/2021);
Francisca Ildiete Bezerra Policarpo, cunhada do prefeito e Secretária Municipal de Cultura (portaria n.º 055/2021);
Joyce Pinheiro Bezerra, cunhada do prefeito e Secretária Municipal de Assistência Social (portaria n.º 004/2021).
Bricio Bezerra Carvalho Sousa, filho da vice-prefeita e secretário de Saúde (portaria n.º 006/2021);
Outrossim, o procedimento prosseguirá em face das pessoas abaixo listadas:
Paulo Dorigo Sousa Policarpo, sobrinho do prefeito, cabo eleitoral e contratado como fisioterapeuta do Município de Monsenhor Hipólito (Extrato Contrato Para a Prestação de Serviço Por Tempo Determinado n.º 004/2021);
Miguel Policarpo Do Carmo Neto, diretor do Hospital Municipal Emília de Sá Bezerra, pela portaria n.º 003/2021, que, após ser exonerado do
cargo de diretor do hospital pela portaria nº 048/2021, foi nomeado como coordenador do Núcleo de Fisioterapia do Hospital pela Portaria nº
037/2021 e fiscal de contratos pela Portaria nº 60.2021;
Didiene Nirvania Bezerra Policarpo Alves, Diretora do Hospital Municipal Emília de Sá Bezerra (Portaria n.º 049/2021);
Betuliana Bezerra Carvalho, Irmã da vice-prefeita e coordenadora do núcleo de apoio à saúde da família (portaria n.º 027/2021).
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO PARCIAL do feito, devendo este correr unicamente quanto à possível ocorrência
de nepotismo na nomeação a cargos públicos do Município de Monsenhor Hipólito-PI das pessoas de Paulo Dorigo Sousa Policarpo, Miguel
Policarpo Do Carmo Neto, Didiene Nirvania Bezerra Policarpo Alves e Betuliana Bezerra Carvalho.
Sendo assim, este Órgão Ministerial determina o que se segue:
Publique-seesta decisão no Diário do MP-PI;
Comunique-se os Srs. Antônio Djalma Bezerra Policarpo e Cleydiana Bezerra Carvalho, Prefeito e Vice-Prefeita de Monsenhor Hipólito-PI,
acerca da presente decisão;
Encaminhe-secópiadesta decisão ao Eg. CSMP/MPPI para ciência da promoção parcial de arquivamento;
Requisite-se à Prefeitura Municipal de Monsenhor Hipólito-PI que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente a qualificação técnica das seguintes
pessoas para exercerem os cargos aos quais foram nomeadas:
Miguel Policarpo Do Carmo Neto, Diretor do Hospital Municipal Emília de Sá Bezerra, pela portaria n.º 003/2021, que, após ser exonerado do
cargo de diretor do hospital pela portaria nº 048/2021, foi nomeado como coordenador do Núcleo de Fisioterapia do Hospital pela Portaria nº
037/2021 e fiscal de contratos pela Portaria nº 60.2021;
Didiene Nirvania Bezerra Policarpo Alves, Diretora do Hospital Municipal Emília de Sá Bezerra (Portaria n.º 049/2021);
Betuliana Bezerra Carvalho, Irmã da vice-prefeita e coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (portaria n.º 027/2021).
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DESOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento ao
destinatário e registros de praxe;
Picos/PI, 26 de maio de 2022.
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça

2.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ - PI23851
SIMP N° 000144-184.2022
DECISÃODEARQUIVAMENTO
A Notícia de Fato em epígrafe fora instaurada em virtude do recebimento de Habilitação de Casamento oriunda do Cartório do Ofício Único de
São João da Serra.
Parecer favorável à Habilitação assinado e encaminhado ao Cartório. Sucinto relatório.
Ao que se vê dos fólios, as diligências necessárias ao caso foram realizadas e a demanda encontra-se solucionada.
Sucinto relatório.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP em seu Artigo 4º, I, reza que:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
- o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
- a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
- for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
Assim só nos resta DETERMINAR o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, na forma do art. 4º, I da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos
autos para deliberação, conforme a previsão do art. 5º da Resolução em destaque.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Após, arquive-se com baixa e registros necessários.
Castelo do Piauí, Datado Eletronicamente
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor de Justiça
SIMP N° 000145-184.2022
DECISÃODEARQUIVAMENTO
A Notícia de Fato em epígrafe fora instaurada em virtude do recebimento de Habilitação de Casamento oriunda do Cartório do Ofício Único de
São João da Serra.
Parecer favorável à Habilitação assinado e encaminhado ao Cartório. Sucinto relatório.
Ao que se vê dos fólios, as diligências necessárias ao caso foram realizadas e a demanda encontra-se solucionada.
Sucinto relatório.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP em seu Artigo 4º, I, reza que:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
- o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
- a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
- for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
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Assim só nos resta DETERMINAR o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, na forma do art. 4º, I da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos
autos para deliberação, conforme a previsão do art. 5º da Resolução em destaque.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Após, arquive-se com baixa e registros necessários.
Castelo do Piauí, Datado Eletronicamente
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor de Justiça
SIMP N° 000147-184.2022
DECISÃODEARQUIVAMENTO
A Notícia de Fato em epígrafe fora instaurada em virtude do recebimento de Habilitação de Casamento oriunda do Cartório do Ofício Único de
São João da Serra.
Parecer favorável à Habilitação assinado e encaminhado ao Cartório. Sucinto relatório.
Ao que se vê dos fólios, as diligências necessárias ao caso foram realizadas e a demanda encontra-se solucionada.
Sucinto relatório.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP em seu Artigo 4º, I, reza que:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
- o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
- a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
- for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
Assim só nos resta DETERMINAR o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, na forma do art. 4º, I da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos
autos para deliberação, conforme a previsão do art. 5º da Resolução em destaque.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Após, arquive-se com baixa e registros necessários.
Castelo do Piauí, Datado Eletronicamente
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor de Justiça
SIMP N° 000148-184.2022
DECISÃODEARQUIVAMENTO
A Notícia de Fato em epígrafe fora instaurada em virtude do recebimento de Habilitação de Casamento oriunda do Cartório do Ofício Único de
São João da Serra.
Parecer favorável à Habilitação assinado e encaminhado ao Cartório. Sucinto relatório.
Ao que se vê dos fólios, as diligências necessárias ao caso foram realizadas e a demanda encontra-se solucionada.
Sucinto relatório.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP em seu Artigo 4º, I, reza que:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
- o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
- a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
- for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
Assim só nos resta DETERMINAR o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, na forma do art. 4º, I da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos
autos para deliberação, conforme a previsão do art. 5º da Resolução em destaque.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Após, arquive-se com baixa e registros necessários.
Castelo do Piauí, Datado Eletronicamente
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor de Justiça

2.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE - PI23852
PORTARIA Nº 30/2022
Instaurar Procedimento Administrativo nº 21/2022, com o objetivo de apurar suposta aplicação irregular de verbas públicas em evento festivo no
Município de Marcos Parente/PI, com exacerbado gasto de recursos, em detrimento de outras políticas públicas imprescindíveis, visando à
adoção das medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Marcos Parente - PI, no uso das atribuições previstas
no art. 129, VI, da Constituição Federal; art. 25, incisos IV, alínea 'a', e VIII, e art. 26, caput e incisos, todos da Lei nº 8.625/93; art. 8º, § 1º, da Lei
n.º 7.347/85, bem como as disposições constantes na Lei no 14.133/2021, na Lei n.º 8429/92 e no inciso III, da Resolução CNMP n. 174/2017, e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado incumbida da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal determina, no art. 129, III, ser função institucional do Ministério Público promover a ação civil
pública, para a proteção do patrimônio público e social, bem como de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 impõe ao Poder Público a observância, dentre outros, aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade como corolários ao princípio da
eficiência no tocante à destinação de recursos públicos;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, da Lei no 9.784/99, "a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência";
CONSIDERANDO o disposto no artigo 8º, inciso II, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO que o CACOP encaminhou Ofício a esta Promotoria de Justiça comunicando que no dia 30 de maio de 2022, recebeu
representação por e-mail, em tese, relatando a realização de gasto irregular, no valor de gastar R$140.400,00 (cento e quarenta mil e
quatrocentos reais), na contratação de duas bandas de forró para comemoração dos festejos do município de Marcos Parente - PI;
CONSIDERANDO que, conforme consta da representação, foram contratadas as bandas YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA
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(Desejo de Menina) e SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA, ambas sem licitação, por R$ 80.000,00 e R$
60.400,00, respectivamente, e que, as mesmas bandas foram contratadas recentemente em outros municípios por valores inferiores;
CONSIDERANDO que é fato público e notório que o município de Marcos Parente/PI enfrenta precariedade nos serviços de saúde, educação,
saneamento básico, dentre tantos outros essenciais;
CONSIDERANDO que tramitam nesta Promotoria de Justiça procedimentos extrajudiciais referentes à adoção de políticas públicas por parte da
gestão municipal, a fim de serem implementadas melhorias para a população, e que, em vistorias realizadas nas Escolas Municipais, bem como
no Conselho Tutelar no mês de maio do corrente ano, verificaram-se diversas demandas que necessitam de investimento público;
CONSIDERANDO a necessidade de verificação da disponibilidade financeira do Município de Marcos Parente/PI na realização de evento de tal
porte;
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve adotar medidas que visem a atender ao interesse da coletividade, o que passa pela
responsabilidade quanto aos gastos públicos;
CONSIDERANDO que é fato de conhecimento público a lamentável rotina de altos gastos que alguns pequenos municípios costumam fazer em
matéria de festas e eventos, de forma totalmente alheia aos problemas reais da população, cujos gastos acabam se tornando instrumento para
alavancar a popularidade pessoal dos gestores, não tendo impacto coletivo relevante, seja econômico, seja social, sendo, na prática, apenas um
instrumento de marketing em detrimento e às custas do erário, o que nada mais é do que a reiteração da velha fórmula romana "pão e circo".
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 10, da Lei nº 14.230/2021, constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, no tocante à conservação e aplicação do patrimônio público;
CONSIDERANDO que, conforme previsão do art. 11 da Lei nº 14.230/2021, atenta contra os princípios da administração pública a ação ou
omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas
públicas ou instituições (art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174/2017);
RESOLVE:
INSTAURAR o Procedimento Administrativo n° 21/2022 a fim de apurar a suposta aplicação irregular de verbas públicas em evento festivo
desarrazoado, com grande gasto de recursos, em detrimento de outras políticas públicas imprescindíveis, visando a adoção das medidas
administrativas e/ou judiciais cabíveis, determinando, desde logo, as seguintes providências:
I) Registre-seem livro próprio a autuação desta Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, nos termos do art. 9º da
Resolução CNMP nº 174/2017;
II) A comunicação da instauração do presente Procedimento Administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), bem como,
remessa 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;
III) A comunicação da instauração do presente Procedimento Administrativo ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa
do Patrimônio Público (CACOP);
IV) A notificação do Prefeito Municipal de Marcos Parente - PI para cientificá-lo da instauração do referido procedimento e para REQUISITAR, no
prazo máximo de 2 (dois) dias úteis que encaminhe as seguintes informações e documentos, SOB PENA DE SEREM ADOTADAS AS
MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS: a)Informações acerca de qual procedimento licitatório foi adotado para a contratação das bandas em
comemoração aos Festejos de Marcos Parente/PI (enviando os documentos pertinentes);
b) Informações acerca de como se deu a contratação dos artistas YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA (Desejo de Menina) e
SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA, se a título de prestação direta ou a título de contrapartida em
convênio (em caso de contratação direta enviar documentos pertinentes e, em caso de contrapartida, indicar, de forma clara e cristalina, o valor
total e a origem do recurso, tudo comprovadamente);
c) Informações específicas de como e em que valor serão custeados os gastos acessórios ao evento, tais como montagem de palco, iluminação,
som recepção, hospedagem, abastecimento de veículos de artistas ou pessoal de apoio, dentre outros;
d) Informações acerca de como está a atual disponibilidade financeira do município para a realização de evento dessa magnitude;
e) Que seja informado se existe decreto de emergência ou calamidade pública vigente no município. Em caso positivo, enviar cópia do decreto; f)
Que remeta cópia de possíveis outros contratos firmados com os artistas que realizarão show no evento de Festejo do Município, no ano de
2022, bem como do seu processo de pagamento (empenho, ordem bancária, notas fiscais, etc.)
Nomeia-se a Assessora Ministerial Anália Rocha e Silva Paes Landim para secretariar e diligenciar o presente Procedimento Administrativo.
Cumpridas as diligências, voltem os autos conclusos para deliberações.
CUMPRA-SE.
Marcos Parente, 02 de junho de 2022.
Amina Macedo Teixeira de Abreu Santiago
Promotora de Justiça

2.16. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS- PI23853
Procedimento Investigatório Criminal SIMP n. 001110.361.2021
DECISÃO
Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal nº 06/2020 registrado no SIMP sob o n. 000993.361.2019, instaurado a partir de notícia de fato
que tratava de informação oriunda da Câmara Municipal de Dom Expedito Lopes-PI, na qual informava ter o Prefeito Municipal utilizado do erário
público para custeio de passagens aéreas de sua esposa, a SRA. MARIA VALDIVA MOURA.
Despacho inicial instaurando Notícia de Fato em Id nº 32817897
solicitando abertura de Inquérito Policial pela Delegacia de Polícia Civil de Picos.
Ante a ausência de resposta converteu-se o feito em Procedimento Investigatório Criminal, conforme Id n. 33510645.
Resposta da Delegacia de Polícia Civil de Picos juntada aos autos em Id nº 53416398, em que se informou acerca da instauração de Inquérito
Policial sob o nº 4930/2022 para investigação dos fatos noticiados.
Éum sucinto relatório. Passo a decidir.
Considerando que o fato apurado neste Procedimento Investigatório é objeto de investigação no Inquérito Policial nº 4930/2022, não se justifica a
continuidade do presente feito, tendo o seu objeto esgotado.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTOdo feito,
devendo esta Decisão ser submetida à apreciação do Conselho Superior do Ministério
PúblicodoEstadodoPiauí(CSMP/PI), conforme Recomendação CGMP/PI n. 09/2017,
alínea "g" e art. 19, § 1º, da Resolução n. 181, de 7 de agosto de 2017, do CNMP. Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Cumpra-se, encaminhando os autos para homologação do Órgão Ministerial
Superior.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos/PI, 11 de maio de 2022.
MICHELINERAMALHO SEREJO SILVA
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Promotora de Justiça

2.17. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23854
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 29ª PJ Nº 005/2022
OBJETO: ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA EXPANSÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL DA PRIMAVERA PARA PACIENTES COM
TRANSTORNOS MENTAIS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, por seu representante legal
signatário, no uso das atribuições conferidas pelo art. 129, inciso II, da Constituição Federal, no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº
8.625/93, e ainda,
CONSIDERANDO que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático de direito, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis", nos termos do artigo 127, caput, da
Constituição da República;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, consoante dispõe o artigo 129, II, da
Constituição da República;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 5º prevê a assistência às pessoas por intermédio
de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, bem
como em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", garantindo
mediante políticas sócias e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal para promoção,
proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas
pela própria Constituição Federal e traduz bem jurídico cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe
garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí tem o dever de adotar medidas, frente à vulnerabilidade da saúde, visando
sempre proteger a população piauiense e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDOa obrigação do município em organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações
e serviços públicos de saúde, com a devida adequação das estruturas físicas e de pessoal;
CONSIDERANDO que tramitam nesta Promotoria de Justiça os procedimentos Notícia de Fato 07/2021, Notícia de Fato Nº 118/2021,
Procedimento Preparatório Nº 063/2021, Procedimento Preparatório Nº 83/2021, Procedimento Preparatório Nº 30/2021, Procedimento
Preparatório Nº 55/2021, Procedimento Preparatório Nº 061/2021, Inquérito Civil Público Nº 023/2021, Inquérito Civil Público Nº 022/2021,
Inquérito Civil Público Nº 012/2020, Inquérito Civil Público Nº 62/2020, Inquérito Civil Público Nº 026/2016, Inquérito Civil Público Nº 006/2020,
Inquérito Civil Público Nº 18/2020, Inquérito Civil Público Nº 31/2020, Inquérito Civil Público Nº 39/2018, Inquérito Civil Público Nº 052/2018,
Inquérito Civil Público Nº 21/2021, Procedimento Administrativo Nº 012/2019, Procedimento Administrativo Nº 012/2021 instaurados para
viabilizar e acompanhar pacientes que apresentam dependência química e demais transtornos relacionados à saúde mental;
CONSIDERANDOa realização da audiência ocorrida no dia 04/05/2022, acerca do acompanhamento de pacientes de saúde mental e
Acordo de Cooperação Técnica, na qual foi relatado que existe no município de Teresina o Hospital da Primavera com 08 leitos para
pacientes com ideação suicida e equipe para atendimento de saúde mental; que a taxa de ocupação desses leitos é muito baixa; que
houve diálogo no âmbito gerência de saúde mental do município sobre a proposta de ampliação dos leitos no Hospital da Primavera
para pacientes com transtornos mentais;
CONSIDERANDO, ainda, o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que faculta ao Ministério
Público expedir Recomendação Administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário
adequado e imediata divulgação;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da 29ª Promotoria de Justiça, especializada na defesa da saúde pública, através do
representante legal subscritor,
RESOLVE:
Expedir a presente RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA ao PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA - FMS para que adote providências quanto à expansão dos leitos no Hospital da Primavera para pacientes com transtornos mentais, além da
ideação suicida, com observação do fluxo de recebimento de pacientes atendidos pelo Corpo de Bombeiros.
Desde já, adverte que a não observância desta recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, devendo ser encaminhada à
29ª Promotoria de Justiça da Capital informações pormenorizadas quanto à adoção das medidas administrativas para o pleno atendimento da
presente recomendação ao final do prazo de 30 (trinta) dias.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como se remetam
cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e ao respectivo destinatário.
Teresina, 02 de junho de 2022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ

2.18. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ - PI23855
PORTARIA GPJSP nº 24/2022
Instaura o Procedimento Administrativo nº 16/2022, para apurar suposta aplicação irregular de verbas públicas em evento festivo desarrazoado,
com grande gasto de recursos, em detrimento de outras políticas públicas imprescindíveis, visando à adoção das medidas administrativas e/ou
judiciais cabíveis.
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, Sr. Nielsen Silva Mendes
Lima, no exercício das atribuições constitucionais e legais, com arrimo no art. 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal; art. 25, incisos
IV, alínea 'a', e VIII, e art. 26, caput e incisos, todos da Lei n. 8.625/93; art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85, bem como as disposições constantes na
Lei no 14.133/2021, na Lei n.º 8429/92 e no inciso III, da Resolução CNMP n. 174/2017, e:
CONSIDERANDO que a Constituição Federal determina, no art. 129, III, ser função institucional do Ministério Público promover a ação civil
pública, para a proteção do patrimônio público e social, bem como de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 impõe ao Poder Público a observância, dentre outros, aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública e de seus respectivos gestores a legalidade, a impessoalidade, a
moralidade, a publicidade e a eficiência;
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade como corolários ao princípio da
eficiência no tocante à destinação de recursos públicos;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, da Lei no 9.784/99, "a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
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e eficiência";
CONSIDERANDO a chegada ao conhecimento desta Promotoria de Justiça de que a Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí realizará evento
festivo em comemoração ao aniversário da cidade, no dia 20/06/2022, com a apresentação do artista JONAS ESTICADO, altamente custoso aos
cofres públicos;
CONSIDERANDO que é fato público e notório que o município de São Pedro do Piauí enfrenta grande precariedade nos serviços de saúde,
educação, saneamento básico, dentre tantos outros essenciais;
CONSIDERANDO que tramitam nesta Promotoria de Justiça procedimentos extrajudiciais, bem como foram ajuizadas pelo Ministério Público
ações judiciais referentes à adoção de políticas públicas por parte da gestão municipal, a fim de serem implementadas melhorias para a
população de São Pedro do Piauí, tais como, DENTRE OUTROS: a) Notícia de Fato nº 11/2022, SIMP nº 000120-255/2022, para tratar sobre a
situação de estradas rurais do Município de São Pedro do Piauí; b) Procedimento Administrativo nº 24/2021, SIMP nº 001083-255/2021,
instaurado para apurar falta de água no Povoado Lagoa Seca; c) Inquérito Civil Público nº 01/2022, SIMP nº 000104-255/2022, instaurado para
tratar sobre a erradicação do lixão no Município de São Pedro/PI; d) Inquérito Civil Público nº 24/2018, SIMP nº 001983-255/2017, instaurado
para apurar a existência, regulamentação e alimentação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Pedro do Piauí/PI;
e) AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, PJe nº 0800795-41.2021.8.18.0072, visando
a garantir a autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de São Pedro do Piauí, dotação
orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria executiva com a necessária infraestrutura de apoio técnico, com base na Lei
Federal nº 8.142/1990, Lei Complementar nº 141/2012 e as disposições da Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde; f) AÇÃO
CIVIL PÚBLICA, PJe nº 0800472-70.2020.8.18.0072, requerendo providências quanto para a criação e implementação do Conselho Municipal de
Direitos da Pessoa Idosa e do Fundo Municipal da Pessoa Idosa; g) AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR (com pedido subsidiário de ressarcimento ao erário), Pje nº 0800363-85.2022.8.18.0072, com vistas a
cancelar o show do "Wesley Safadão";
CONSIDERANDO a necessidade de verificação da disponibilidade financeira do município na realização de evento de tal porte, o que chega a
causar espanto especialmente em razão do quadro real de precariedade acima descrito;
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve adotar medidas que visem a atender ao interesse da coletividade, o que passa pela
responsabilidade quanto aos gastos públicos;
CONSIDERANDO que é fato de conhecimento público a lamentável rotina de altos gastos que alguns pequenos municípios costumam fazer em
matéria de festas e eventos, de forma totalmente alheia aos problemas reais da população, cujos gastos acabam se tornando instrumento para
alavancar a popularidade pessoal dos gestores, não tendo impacto coletivo relevante, seja econômico, seja, muito menos, social, sendo, na
prática, apenas um instrumento de marketing em detrimento e às custas do erário, o que nada mais é do que a reiteração da velha fórmula
romana "pão e circo".
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 10, inciso X, da Lei n. 8.429/92, constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens
ou haveres dos entes públicos, notadamente agir de forma negligente no tocante à conservação e aplicação do patrimônio público;
CONSIDERANDO que, conforme previsão do art. 11 da Lei nº 8.429/92, a inobservância dos princípios da administração pública constitui ato de
improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que há pouco mais de um mês, este Membro Ministerial ajuizou demanda semelhante, envolvendo cantor de renome nacional,
o que indica a reiteração do gestor de São Pedro em efetuar gastos com artistas de grande repercussão;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas
públicas ou instituições (art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174/2017);
RESOLVE INSTAURAR o Procedimento Administrativo nº 16/2022, com o objetivo de apurar a suposta aplicação irregular de verbas públicas
em evento festivo desarrazoado, com grande gasto de recursos, em detrimento de outras políticas públicas imprescindíveis, visando à adoção
das medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, determinando, desde logo, as seguintes providências:
1. Providencie o registro do presente procedimento, observando-se as disposições da Resolução CNMP nº 174/2017, fazendo constar como
partes: Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ; Requerido: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ; a classe: 910033 Procedimento Administrativo para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; o assunto: 10928 Competência do Órgão Fiscalizador => Fiscalização;
2. Autue-se e registre-se a presente portaria de instauração de procedimento administrativo no SIMP, arquivando-se cópia em pasta eletrônica
própria da Promotoria de Justiça;
3. Encaminhe-se cópia da presente Portaria para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como ao Centro de Apoio
Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP);
4. Junte-se cópia da publicação atinente à instauração do presente Procedimento Administrativo, assim que ocorrer, certificando a data;
5. Seja oficiado o Ilmo. Prefeito de São Pedro do Piauí, Sr. José Maria Ribeiro de Aquino Jr., requisitando-se, em até 24 (vinte e quatro) horas,
encaminhe as seguintes informações e documentos, SOB PENA DE SEREM ADOTADAS TODAS AS MEDIDAS PENAIS E EXTRAPENAIS
CABÍVEIS:
5.1) Informações acerca de qual procedimento licitatório foi adotado para a contratação dos eventos que serão realizados em 20/06/2022, por
ocasião ao aniversário do Município, inclusive do show do artista JONAS ESTICADO (enviando os documentos pertinentes);
5.2) Informações acerca de como se deu a contratação do artista JONAS ESTICADO, se a título de prestação direta ou a título de contrapartida
em convênio (em caso de contrapartida, indicar, de forma clara e cristalina, o valor total e a origem do recurso, tudo comprovadamente);
5.3) Informações específicas de como e em que valor serão custeados os gastos acessórios ao evento, tais como montagem de palco,
iluminação, som recepção, hospedagem, abastecimento de veículos de artistas ou pessoal de apoio, dentre outros;
5.4) Informações acerca de como está a atual disponibilidade financeira do município para a realização de evento dessa magnitude;
5.5) Que seja informado se existe decreto de emergência ou calamidade pública vigente no município. Em caso positivo, enviar cópia do decreto;
5.6) Que remeta cópia de possíveis outros contratos firmados com os artistas que realizarão show no evento do aniversário do Município, ano de
2022, bem como do seu processo de pagamento (empenho, ordem bancária, notas fiscais, etc.);
6. Fica designado o Assessor Brendo Roger Carvalho Silva para secretariar os trâmites deste procedimento.
Registre-se no SIMP. Expedientes necessários. Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 02 de junho de 2022.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça

2.19. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23856
NOTÍCIA DE FATO SIMP Nº 000130-072/2019
ARQUIVAMENTO
Referente à Notícia de Fato que tem por objeto a apuração de supostos crimes noticiados em audiência de instrução nos autos do processo nº
0003334- 78.2017.8.18.0031.
Como é consabido, ao Ministério Público é afeta a missão cons- titucional de guardião do interesse público primário, nos termos dos artigos 127,
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128 e 129, da Constituição Federal de 1988, nela incluída a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis.
Inicialmente, o 1º Distrito Policial foi oficiado para que informasse quais as providências foram tomadas a solicitação deste órgão ministerial para
apu- ração dos crimes noticiados.
Compulsando os autos, verifico que o objeto nele carreado já está sendo investigado, conforme registro de Boletim de Ocorrência 7950/2022 para
apurar requisição deste Órgão Ministerial.
Assim, até o presente momento, o interesse público, no caso, encontra-se devidamente acautelado, tendo em vista a adequada submissão dos
fa- tos ao órgão competente, assim, perdendo seu objeto neste órgão Ministerial Estadual.
Sendo assim, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, com fulcro no artigo 4º, I, da Resolução nº 174, do Conselho Nacional do
Minis- tério Público.
Com base no exposto, ARQUIVO a presente Notícia de Fato, ao
1 de 2 Rua Projetada, s/n, Bairro Conselheiro Alberto Silva, Cidade Judiciária. Parnaíba/PI, CEP 64.209-060 Fone: (86) 3321.3020
tempo em que determino à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba que:
encaminhe a decisão de arquivamento para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
após, arquive-se, informando ao CSMP, via ofício, por meio
eletrônico;
Como esta Notícia de Fato fora encaminhada em face de dever
de ofício, deixo de cientificar o noticiante, conforme art. 4º, §2º, da Resolução 174 do CNMP.
Parnaíba, 17 de janeiro de 2022.
Galeno Aristóteles Coelho de Sá
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Respondendo pela 8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI nos termos da Portaria PGJ/PI nº 3447/2021

3. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

3.1. EXTRATO DO CONTRATO Nº 23/2022/PGJ 23849
EXTRATO DO CONTRATO N° 23/2022/PGJ
a) Espécie: Contrato n°. 23/2022, firmado em 02 de junho de 2022, entre a Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a
empresa A L SILVA & D S SANTOS LTDA , inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 02.133.017/0001-42;
b) Objeto: Constitui objeto desta dispensa a contratação direta, conforme art. 24, II da Lei nº 8.666/93,de empresa para o fornecimento de flores,
arranjos florais e de coroas fúnebres para suprir as necessidades da Assessoria de Cerimonial do Ministério Público do Estado do Piauí durante
eventos institucionais promovidos pelo órgão ministerial, com empenho de modo global para as devidas solicitações do setor.;
c) FundamentoLegal: Art. 24, II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações ;
d) Procedimento de Gestão Administrativa:nº. 19.21.0011.0012322/2022-37 -SEI;
e) ProcessoLicitatório: Dispensa nº 20/2022;
f) Vigência: OO prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura e encerramento na mesma data do ano
seguinte ao da assinatura, com eficácia quando da publicação do extrato no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI, nos termos do art. 61, parágrafo
único da Lei nº 8.666/1993;
g)Valor: O valor total do Contrato é de R$ 15.510,00 (quinze mil, quinhentos e dez reais), devendo a importância ser atendida à conta de
dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual de 2022.;
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101;Projeto/Atividade: 2000;Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa: 3.3.90.30Nota de Empenho: 2022NE00487;
i) Signatários: pela contratada: Sra. ANA LÚCIA DA SILVA, CPF (MF) nº ***.948.383-**, e Sra. DAYANE SILVA SANTOS, CPF
(MF)***.014.203- **, e contratante, Hugo de Sousa Cardoso, Subprocurador de Justiça Institucional.
ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS)
Item

Descrição

Quantida
de

Valor
Unitári
o

Valor
Total

1

Arranjo floral com rosas nacionais, complemento de folhagem e outros elementos: gypsophila,
cipreste, paulistinha e bolas de buxinho, para mesa de honra, medindo 1m (base esponja floral)

10

R
$
300,00

R
$
3.000,00

2

Arranjo floral com flores nacionais, complemento de folhagem e outros elementos: gypsophila,
cipreste, paulistinha e bolas de buxinho, para mesa de honra frente chão, medindo 1,50m (base
esponja floral).

10

R
$
300,00

R
$
3.000,00

3

Arranjo de mesa- com rosas nacionais (cor a definir), complemento de folhagem e outros
elementos: gypsophila, cipreste, paulistinha e bolas de buxinho, para mesa de honra, medindo 20
cm (base esponja floral)

30

R
$
50,00

R
$
1.500,00

4

Ramalhete (bouquet) com 12 rosas nacionais, folhagens e outros elementos: gypsophila, cipestre,
paulistinha e tangos.

20

R
$
200,00

R
$
4.000,00

5

Botão de rosa nacional embalada com complementos: cipreste, paulistinha e outros

100

R
$
12,00

R
$
1.200,00

6

Coroas de flores com rosas nacionais

8

R
$
270,00

R
$
2.160,00

7

Orquídeas Nacionais

5

R
$
130,00

R
$
650,00

TOTAL:R$ 15.510,00 (quinze mil, quinhentos e dez reais)

R
$
15.510,0
0

Teresina (PI), 02 de junhode 2022.

3.2. EXTRATO DO CONTRATO Nº 16/2022-FMMPI 23857
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EXTRATO CONTRATO Nº 16/2022-FMMPI
a) Espécie: CONTRATO Nº 16/2022-FMMPI, firmado em 02/06/2022, entre o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí,
CNPJ n° 10.551.559/0001-63, e a empresa FORTE CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº04.118.319/000177.
b) Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coberturas metálicas para estacionamentos de veículos nas sedes
das Promotorias de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí nas cidades de Floriano, Parnaíba e Luís Correia, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (anexo I) eanexoIdeste contrato.
c) Fundamento Legal: Pregão Eletrônico n.º10/2022,obedecendo ao disposto naLei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: 19.21.0431.0002019/2022-27-SEI.
e) Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual
período, tendo eficácia após a publicação do extrato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei
8.666/1993.
f) Valor: O valor do presente Termo de Contrato é deR$ 104.472,11(cento e quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e onze centavos).
No valor acima estão inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação
g) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25102; Fonte de Recursos: 118; projeto/atividade: 4102; natureza da despesa 4.4.90.51, Nota
de empenho: 2022NE00020;
h) Signatários: pelos contratados: Sr. Francisco das Chagas Coelho, CPF nº ***.646.808-** e contratante: Dr. Hugo de Sousa Cardoso,
Subprocuradorde Justiça Institucional.
Teresina, 02 de junho de 2022.
ANEXO
LOTE I
EMPRESA VENCEDORA:Forte Construção e Tecnologia Eireli;
CNPJ: 04.118.319/0001-77;
ENDEREÇO:Rua G, Quadra 7, n° 42, Maranhão Novo - São Luís/MA. CEP: 65.061-39.
REPRESENTANTE:Francisco das Chagas Coelho,CPF:***.646.808-**
FONE:(98) 3231-3821
E-MAIL:atendimento@forteconstrucao.com.br
Ite
m

Especificação

Unid
.

Qtd
.

V a l o r
Total

1

Confecção e instalação de coberturas metálicas de estacionamentopara veículos composta de: estrutura em
aço galvanizado de 2"(50mm) pré-pintado pintado de esmalte sintético branco; perfilmetálico em aço
galvanizado pré-pintado pintado com esmaltesintético branco, telha de alumínio com inclinação de 8% prépintada pintada em esmalte sintético branco; pilar de 2" (50mm) emaço galvanizado pintado de esmalte
sintético branco; estruturas comtratamento anticorrosivo e fixadas com segurança.
· Metragem da sede de Parnaíba: 16,97 x 6,00 + 16,97 x 6,00 =
203,64 m²
· Metragem da sede de Luís Correia: 12,57 x 6,00 + 16,20 x 6,00
= 172,62 m²

Unid
.

01

R
$
47.972,7
3

R
$
47.972,7
3

ValorTotal
LOTE II
EMPRESA VENCEDORA:Forte Construção e Tecnologia Eireli;
CNPJ: 04.118.319/0001-77;
ENDEREÇO:Rua G, Quadra 7, n° 42, Maranhão Novo - São Luís/MA. CEP: 65.061-39.
REPRESENTANTE:Francisco das Chagas Coelho,CPF:598.646.808-20
FONE:(98) 3231-3821
E-MAIL:atendimento@forteconstrucao.com.br
Ite
m

Especificação

Unid
.

Qtd
.

V a l o r
Total

1

Confecção e instalação de coberturas metálicasde estacionamento para veículos compotasde: estrutura em
aço galvanizado de 2"(50mm) pré-pintado de esmalte sintéticobranco; perfil metálico em aço galvanizadoprépintado com esmalte sintético branco,telha de alumínio com inclinação de 8% pré-pintada em esmalte sintético
branco; pilar de2" (50mm) em aço galvanizado pintado deesmalte sintético branco; estruturas comtratamento
anticorrosivo e fixadas comsegurança.
v Metragem da sede de Floriano: 13,70x 6,00 + 17,57 x 6,00 = 247,62 m²

Unid
.

01

R
$
56.400,3
8

ValorTotal

R
$
56.400,3
8

Teresina, 02 de junho de 2022.

4. GESTÃO DE PESSOAS
[]

4.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI23844
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 674/2022
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 19.21.0426.0015371/2022-50:
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RESOLVE:
CONCEDER à servidora LIZIA RAQUEL POLICARPO GRAMOSA, Técnica Ministerial, matrícula nº 123, lotada junto à Chefia de Gabinete, 03
(três)dias de compensação para serem fruídos nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2022, como compensação em razão de auxílio aos Grupos
Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 - Regional Teresina, ficando 04e ½ (quatro e meio) dias para fruição em
data oportuna, sem que recaiam descontos sob o auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 675/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)WANNYA PRISCILA ALVES FORTES DE MELO,matrícula nº 2512,de suas funções perante a53ª PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DE TERESINA,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 01 de junhode 2022.
Teresina (PI), 01 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 676/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)ALYNE APARECIDA ALMEIDA LEITE,matrícula nº 2439,de suas funções perante a22ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE TERESINA,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 31 de maio de 2022.
Teresina (PI), 01 de junhode 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 677/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)SEBASTIAO VINICIUS CAVALCANTE BRAGA, matrícula nº 2472, de suas funções perante a3ª PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DE TERESINA, por colação de grau, conforme art. 15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 01 de junho de 2022.
Teresina (PI), 01 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 678/2022
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 19.21.0352.0015498/2022-59:
RESOLVE:
CONCEDER03 (três)dia de folga,nos dias 03, 06 e 07 de junho de 2022, àservidoraFABIANA DE ARAUJO COELHO, Assessora de Promotoria
de Justiça, matrícula nº 15740, lotada junto à Promotoria de Justiça de Capitão de Campos, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020,
como forma de compensação em razão do comparecimento aos Plantões Ministeriais dos dias 28/02/2022 e 02/03/2022, conforme certidões
expedidas pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 679/2022
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 19.21.0166.0015350/2022-55:
RESOLVE:
CONCEDER02 (dois)dias de folga,nos dias 09 e 10 de junho de 2022, à servidoraANDRESSA DOS SANTOS MARTINS, Assessora de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15394, lotada junto à 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº
985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento aos Plantões Ministeriais dos dias 09/05/2021 e 10/07/2021, conforme
certidão expedida pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 680/2022
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 19.21.0262.0015468/2022-85:
RESOLVE:
CONCEDER07 (três)dia de folga,nos dias 08, 09, 10, 13, 14, 15 e 17 de junho de 2022, àservidoraSTÉFANI PORTELA GOMES, Técnica
Ministerial, matrícula nº 396, lotada junto à 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como
forma de compensação em razão do comparecimento aos Plantões Ministeriais dos dias 08/08/2020; 10/01/2021; 03/04/2021; 25/12/2021 e
21/05/2022, conforme certidões expedidas pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 681/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso III, 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 nº19.21.0014.0015251/2022-61,
RESOLVE:
CONCEDER 02(dois)dias de folga, nos dias02 e 03 de junho 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
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junto à Justiça Eleitoral, nopleito eleitoral de 2020, ficando os06(seis)dias restantes para momento oportuno, sem que recaiam descontos sob o
seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 02 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 682/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)TULIO DAMASCENO CAVALCANTE FELIX,matrícula nº 2480,de suas funções perante aoNÚCLEO DE
ATENDIMENTO ÀS VITIMAS DE CRIME - NAVI,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 24 de maiode
2022.
Teresina (PI), 02 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
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