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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ23864
PORTARIA PGJ/PI Nº 1812/2022
Republicação por incorreção
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RE S O L V E
CONCEDER ao Promotor de Justiça ÉDSEL DE OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO, titular da 43ª Promotoria de Justiça de
Teresina e Assessor da Corregedoria-Geral, 01(um) dia de compensação para ser usufruído em 20 de junho de 2022, referente ao plantão
ministerial realizado 24 de junho de 2018, conforme certidão expedida pela 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), 02de junhode 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1814 /2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, considerando a expedição da
PORTARIA PGJ-MPPI Nº 1805/2022 que estabelece ponto facultativo no dia 17 de junho de 2022 e o despacho contido no Procedimento de
Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0421.0015505/2022-96,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ANEXO I
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DIA 17 DE JUNHO/ 2022
TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

17

5ª Promotoria de justiça de Teresina-PI

NINA MARTINS CARVALHO MENESES

ANEXO II
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DIA 17 DE JUNHO/2022
SEDE: BOM JESUS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

17

Promotoria Regional de Bom Jesus-PI

REDSON DUQUE COELHO

SEDE: CAMPO MAIOR/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

17

Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI

ETIVALDO ANTAO DE SOUSA

SEDE: FLORIANO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

17

Promotoria de Justiça de Landri Sales-PI

NATANAEL DA COSTA SOUSA

SEDE: OEIRAS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

17

1ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI

ROSIMARIA MENESES DO NASCIMENTO

SEDE: PARNAÍBA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

17

9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

BRUNO GALISA DE OLIVEIRA

SEDE: PICOS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

17

7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI

THAYS DE MOURA AMORIM

SEDE: ESPERANTINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

17

4ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI

LUESLA PAULA CAMPOS GOMES DE SA

SEDE: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

17

2ª Promotoria de Justiça de São João-PI

LAILA BRITO DE MOURA

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 03 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1824/2022
Republicação
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
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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
ANEXO I
I - CARGO: ANALISTA MINISTERIAL, ÁREA PROCESSUAL, NÍVEL SUPERIOR, CLASSE "A", PADRÃO 1
CLASS.

INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

14

10000960

KEUELANNE ALVES CARVALHO

ANEXO II
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
1. Carteira de Identidade;
2. Carteira do Conselho de Classe (verificar exigência no edital);
3. Certidão de nascimento ou casamento;
4. Certidão de nascimento dos dependentes;
5. Certificado Militar;
6. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
7. CPF;
8. Título Eleitoral;
9. Comprovante de Votação na última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral;
10. Comprovante de desligamento do órgão anterior ou declaração de desligamento da folha de pagamento devido a vacância ou exoneração;
11. Duas (2) fotos 3x4 - fundo branco/papel mate fosco;
12. Comprovante dos pré-requisitos/escolaridade constante no edital do concurso, de acordo com o cargo pleiteado. (Diploma ou certificado de
conclusão de curso superior/ Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio);
13. Comprovante de endereço residencial, e-mail e telefone.
14. Declaração de bens ou Cópia da Declaração de Imposto de Renda completa;
15. Certidão negativa de antecedentes criminais relativa aos últimos cinco anos, da justiça estadual e federal, da localidade de residência;
16. Curriculum Vitae.
DOS EXAMES MÉDICOS
17. O candidato nomeado será submetido a exame de aptidão ao serviço público, devendo comparecer ao Instituto de Assistência Social do
Estado do Piauí - IASPI (Setor de Perícias), em data e horário a ser divulgada, apresentando os seguintes exames médicos, com data de
realização não superior a 03 (três) meses da data desta convocação:
I - Laboratorial:
a) hemograma;
b) V.D.R.L;
c) glicemia, uréia e creatinina, T.G.O e T.G.P;
d) sumário de urina;
II - De avaliação:
a) oftalmológico;
b) otorrinolaringológico;
c) neurológico;
d) psiquiátrico.
e) RX do tórax, com laudo
III - eletrocardiograma e eletroencefalograma.
Teresina-PI, 02 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1830/2022
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 19.21.0707.0014247/2022-90,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor Lucas Menezes Ferreira, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15772, lotado junto à 2ª Promotoria de Justiça
de Oeiras, para deslocamento à Comarca de Teresina-PI, dia 06 de junho de 2022, a fim de realizar a emissão de certificado digital necessário ao
exercício de suas atribuições funcionais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1831/2022
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 LEONARDO DANTAS CERQUEIRA MONTEIRO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo
Nonato, para atuar nas audiências de atribuição da 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, no dia 09 de junho de 2022, em
substituição ao titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 03 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
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Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1832/2022
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 a solicitação contida no Procedimento de Gestão Administrativa PGEA/SEI nº 19.21.0040.0015662/2022-20,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOSÉ MARQUES LAGES NETO, titular da 11ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar nas audiências
de atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de Barras, no dia 06 de junho de 2022, em substituição ao Promotor de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1833/2022
O PROCURADOR- GERAL DE JUSTIÇA CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
CONSIDERANDOa previsão de 30 (trinta) dias de férias, no período de 01 a 30 de julhode 2022, conforme escala publicada no DOEMP/PI n°
1005, de 08/12/2022, bem como a conversão de 1/3 de férias em pecúnia, referentes ao 1º período do exercício de 2022, conforme o Ato PGJ/PI
nº1186/2022, constantes nos autos do PGEA nº 19.21.0726.0006590/2022-31 e,
CONSIDERANDOo requerimento encaminhado peloPromotorde Justiça Carlos Rogério Beserra da Silva, datado de 01/06/2022,
RESOLVE
ADIAR,ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, o saldo de 20 (vinte) dias de férias doPromotorde
JustiçaCARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA, titular da Promotoria de Justiça de Luzilândia, referentes ao 1º período do exercício de 2022,
anteriormente previstas para a partir de 01 de julho de 2022,ficando os 20 (vinte) dias remanescentes para usufruto em data oportuna.
REGISTRE- SE, PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1834/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando os autos do
Processo SEI nº 19.21.0378.0015332/2022-77,
CONSIDERANDO a Portaria PGJ/PI nº 1828/2022, de 02 de junho de 2022, publicada no DOEMP/PI nº 1109, de 03 de junho de 2022,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) JULIANA EVELIM FREIRE RODRIGUES, matrícula nº 15066, do cargo comissionado de Assessor Jurídico CC07, junto ao Ministério Público do Estado do Piauí.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1835/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0249603 - CLC/ASSCOMPRAS, no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0011.0012322/2022-37,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora LÍCIA ALENCAR BOTELHO, matrícula nº 15813, para fiscalizar a execução do contrato firmado 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 02.133.017/000142, (CONTRATO - 23/2022/PGJ), cujo objeto é 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.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1836/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias doPromotorde Justiça ROBERTO
MONTEIRO CARVALHO, titular da Promotoria de Justiça de Cristino Castro, referentes ao 1º período do exercício de 2022, previstas para o
período de 01 a 30 de julho de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando 30 (trinta) dias para usufruto
remanescentes para data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1837/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias do Procurador-Geral de Justiça
CLEANDRO ALVES DE MOURA, titular da 36ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 2º período do exercício de 2022, previstas para
o período de 01 a 30 de julho de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando 30 (trinta) dias para usufruto
para data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03de junho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocuradorde Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 1838/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
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ADIAR, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias do Promotorde Justiça RÉGIS DE
MORAES MARINHO, titular da 15ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 2º período do exercício de 2022, previstas para o período de
01 a 30 de julho de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando 30 (trinta) dias para usufruto
remanescentes para data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1842/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando despacho nos
autos do Processo SEI nº 19.21.0015.0015717/2022-74,
RESOLVE
NOMEAR ULLYSSES DE SOUSA RODRIGUES, CPF: ***.506.153-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor do Conselho Superior
(CC-01), vinculado ao Gabinete do Presidente do Conselho Superior.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a apresentar os documentos exigidos para fins de posse no referido cargo público junto à Coordenadoria de
Recursos Humanos ou utilizar os meios eletrônicos para a entrega (recursoshumanos@mppi.mp.br), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e
alterações.
O exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1843/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando os autos do
Processo SEI nº 19.21.0015.0015717/2022-74,
RESOLVE
DESIGNAR o (a) servidor (a) ULYSSES DE SOUSA RODRIGUES, para, com prejuízo de suas atribuições junto ao Gabinete do Presidente do
Conselho Superior, auxiliar os trabalhos da 25ª Promotoria de Justiça de Teresina, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1845/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando decisão quanto à
redistribuição de cargo em comissão, exarada nos autos do Processo SEI nº 19.21.0132.0014227/2022-40,
RESOLVE
RELOTAR o (a) servidor (a) LORENA MARIA GOMES DO NASCIMENTO, matrícula nº 15577, Assessora de Promotoria de Justiça, da 19ª
Promotoria de Justiça de Teresina para 17ª Promotoria de Justiça de Teresina.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1846/2022
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
TORNAR SEM EFEITO a Portaria PGJ/PI nº 1822/2022 que nomeou 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), 03 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1847/2022
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
TORNAR SEM EFEITO a Portaria PGJ/PI nº 1826/2022 que exonerou 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), 03 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

1.2. ATOS PGJ23874
ATO PGJ Nº 1210/2022
Fixa, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, o valor da vantagem pecuniária de caráter indenizatório devida aos policiais e
bombeiros militares da ativa que exercem atividade de segurança institucional, autorizados pela Lei nº 7.324, de 30 de dezembro de 2019, e os
da reserva remunerada convocados, pelo Governador do Estado, para o serviço ativo no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, nos
termos da Lei nº 7.339, de 17 de janeiro de 2020, bem como fixa o valor do Auxílio-Alimentação devida aos militares estaduais da reserva
remunerada, revoga o ATO PGJ Nº 879/2019 e dá outras providências.
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA,Cleandro Alves de Moura, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, V, da Lei Complementar
nº 12, de 18 de dezembro de 1993;
CONSIDERANDOque, atualmente, a contraprestação devida ao servidor público estadual militar requisitado para servir na Assessoria Militar do
Ministério Público possui natureza jurídica eminentemente remuneratória, estando em dissonância com as Leis nºs 7.324, de 30 de dezembro de
2019, e 7.339, de 17 de janeiro de 2020, cujos preceitos estabelecem a natureza jurídica indenizatória.
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CONSIDERANDOa necessidade de se adequar o regime jurídico remuneratório de todos os militares, no âmbito desteParquet, às Leis estaduais
nºs 7.324/2019 e Lei nº 7.339/2020, de sanear essa antinomia, alinhando-o à legislação estadual em vigor que estabelece a natureza jurídica
indenizatória da vantagem pecuniária devida como contraprestação pelos serviços realizados pelo servidor público estadual militar no âmbito do
Ministério Público do Estado do Piauí.
CONSIDERANDOa necessidade de se fixar o valor do auxílio-alimentação, previsto no art. 8º, inciso IV, da Lei nº 7.339/2020, destinada aos
militares da reserva remunerada que se encontrem prestando serviços no âmbito deste Ministério Público.
CONSIDERANDOque a presente adequação em vigor exige a revogação do ATO PGJ Nº 879/2019,que estabelece os valores e critérios para
pagamento da gratificação de atividade de segurança/GAS, cuja natureza é remuneratória, encontrando-se em antinomia em relação às Leis
estaduais nºs 7.324/2019 e Lei nº 7.339/2020;
RESOLVE:
Art. 1º. O valor máximo da vantagem pecuniária de caráter indenizatório, previsto no art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 7.324/2019, a ser paga
mensalmente aos militares da ativa, é fixado em razão da patente do servidor público estadual militar, conforme Anexo Único.
Art. 2º. O valor máximo da vantagem pecuniária de caráter indenizatório pelo retorno à atividade, previsto no art. 8º, inciso I, da Lei nº
7.339/2020, a ser paga mensalmente aos militares da reserva remunerada será fixado em razão da patente do servidor público estadual militar
correspondente quando se encontrava na ativa, conforme Anexo Único.
Art. 3º.O valor do auxílio-alimentação, previsto no art. 8º, inciso IV, da Lei nº 7.339/2020, a ser pago mensalmente aos militares da reserva
remunerada é de R$ R$ 330,00 (trezentos e trinta) reais.
Art. 4º.Este ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias, em especial o ATO PGJ Nº 879/2019.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Teresina, 03de junho de 2022.
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
ANEXO ÚNICO
VALOR DA VANTAGEM PECUNIÁRIA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
POR PATENTE
Patente/Posto

Valor

Oficial

R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais)

Subtenente

R$ 1.875,00 (mil e oitocentos e setenta e cinco reais)

1º Sargento

R$ 1.750,00 (mil e setecentos e cinquenta reais)

2º Sargento

R$ 1.625,00 (mil e seiscentos e vinte e cinco reais)

3º Sargento

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

Cabo

R$ 1.375,00 (mil e trezentos e setenta e cinco reais)

Soldado

R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais)

2. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
[]

2.1. PORTARIAS23866
PORTARIA Nº 30/2022 - SPROCINST
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDO o Requerimento de Diárias protocolizados no Processo SEI sob o nº19.21.0017.0013170/2022-40.
R E S O L V E:
Art. 1º AUTORIZAR, com fundamento na Resolução CSMP nº 02/2020, o respectivo pagamento de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) diária,
totalizando a diária em valor líquido de R$ 1.818,85 (Um mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos),em favor doPromotorde
Justiça ÉDSEL DE OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO, e Assessorda Corregedoria-Geral do MP-PI, pordeslocamento de
Teresina - PI para Brasília - DF,no período de 29a 31/05/2022,para participardos cursos deCapacitação de Processos
AdministrativoseRegime Disciplinar,oferecidos pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, na referida cidade,conforme designado
emPortaria PGJ/PI nº 1432/2022 (Sei nº 0236158).
Art. 2º Com o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOque a (o) beneficiária (o) das diárias, referidas no art.
1º desta Portaria,apresente, até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagem e demais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 02 de junho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 31/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o
Ato PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, define
as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDO o Requerimento de Diárias protocolizados no Processo SEI sob o nº 19.21.0150.0014232/2022-23.
R E S O L V E:
Art. 1º AUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020, o respectivo pagamento de1/2 (meia) diária, totalizando a diária em
valor líquido de R$156,28 (Cento e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), em favor do Promotorde Justiça MARIO ALEXANDRE
COSTA NORMANDO, titular da Promotoria de Justiça de Água Branca- PI, por deslocamento de Água Branca- PI para Campo Maior - PI, no
dia 18/05/2022, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior- PI, conforme Portaria PGJ
nº 1934/2021(Sei nº 0242292).
Art. 2º Com o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINO que a (o) beneficiária (o) das diárias, referidas no
art. 1º desta Portaria, apresente, até o 10 (décimo) diaapós seu regresso, Relatório Circunstanciado de Viagem e demais documentos
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comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 02 de junho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 32/2022 - SPROCINST
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDO o Requerimento de Diárias protocolizados no Processo SEI sob o nº 19.21.0150.0014255/2022-81.
R E S O L V E:
Art. 1º AUTORIZAR, com fundamento na Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o respectivo pagamento de
1 (uma) diária e 1/2 (meia) diária, totalizando adiáriaem valor deR$712,50 (Setecentos e doze reais e cinquenta centavos),em favor do
Promotorde Justiça MARIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO, titular da Promotoria de Justiça de Água Branca- PI, por deslocamento de
Água Branca- PI para Campo Maior - PI, no período de 07 a 08/06/2022, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 4ª Promotoria
de Justiça de Campo Maior- PI, conforme Portaria PGJ nº 1934/2021(Sei nº 0242370).
Art. 2º Com o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINO que a (o) beneficiária (o) das diárias, referidas no
art. 1º desta Portaria, apresente, até o 10 (décimo) dia após seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagem e demais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 02 de junho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 33/2022 - SPROCINST
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDO o Requerimento de Diárias protocolizados no Processo SEI sob o nº 19.21.0150.0014256/2022-54.
R E S O L V E:
Art. 1º AUTORIZAR, com fundamento na Resolução CSMP nº 02/2020, o respectivo pagamento de1 (uma) diária e1/2 (meia) diária,
totalizando adiáriaem valor líquido de R$468,85 (Quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos),em favor do Promotorde
Justiça MARIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO, titular da Promotoria de Justiça de Água Branca- PI, por deslocamento de Água BrancaPI para Campo Maior - PI, no período de 31/05/2022 a 01/06/2022, para, sem prejuízo de suas funções,responder pela 4ª Promotoria de
Justiça de Campo Maior- PI, conforme Portaria PGJ nº 1934/2021(Sei nº 0242378).
Art. 2º Com o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020, DETERMINO que a (o) beneficiária (o) das diárias, referidas no
art. 1º desta Portaria,apresente, até o 10 (décimo) diaapós seu regresso, Relatório Circunstanciado de Viagem e demais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 02 de junho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 34/2022 - SPROCINST
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o
Ato PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, define
as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDO o Requerimento de Diárias protocolizados no Processo SEI sob o nº 19.21.0726.0013569/2022-69.
R E S O L V E:
Art. 1º AUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020, o respectivopagamento de 1 (uma) diária e1/2 (meia) diária,totalizando
a diária em valor líquido de R$1.443,85 (Um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos),em favor do Promotor de
Justiça RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA, e Subprocurador de Justiça Administrativo, por deslocamento de Teresina - PI para Brasília - DF, no
período de 10 a 11/05/2022, para participardo Seminário intitulado "A movimentação da carreira do Ministério Público brasileiro:
Resolução 244/2022 do CNMP", no plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília-DF, conforme designado naPortaria
PGJ/PI nº 1388/2022 (Sei nº 0240570).
Art. 2º Com o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020, DETERMINO que a (o) beneficiária (o) das diárias, referidas no
art. 1º desta Portaria, apresente, até o 10 (décimo) dia após seu regresso, Relatório Circunstanciado de Viagem e demais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 02 de junho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional

3. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA
[]

3.1. INSTRUÇÕES NORMATIVAS23875
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, especialmente as definidas no art. 12, inciso V, da Lei
Complementar Estadual nº 12/93 e no art. 10, inciso V, da Lei Federal nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO a edição do o Ato PGJ nº 1.198/2022, que define critérios para desburocratizar a tramitação dos procedimentos
administrativos vinculados à gestão de pessoas;
CONSIDERANDO a previsão do art. 4º do Ato PGJ nº 1.198/2022, referente à emissão de instruções com caráter normativo, de observância
geral,com a finalidade de aperfeiçoar a tramitação dos procedimentos administrativos vinculados à gestão de pessoas;
CONSIDERANDO o que consta no Procedimento de Gestão Administrativa nº19.21.0726.0015183/2022-44,
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RESOLVE:
"Em procedimentos de gestão administrativa cujo objeto seja o requerimento de emissão de certidão circunstanciada de prática jurídica por parte
de assessores ministeriais e de assessores de promotoria, fica a Coordenadoria de Recursos Humanos autorizada a minutar decisões de
deferimento dos pedidos, contanto que, no mérito,se limitem a reproduzir aquilo que consta nos assentamentos funcionais do(a) servidor(a), e na
declaração/certidão emitida pelo chefe imediato do(a) interessado(a), fazendo menção expressa aessa certidão, dispensando-sea elaboração de
parecer jurídico por parte da Subprocuradoria de Justiça Administrativa, salvo nos casos que, comprovadamente, apresentam a existência de
justo motivo e dúvida jurídica relevante."
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Teresina, datado eletronicamente.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, especialmente as definidas no art. 12, inciso V, da Lei
Complementar Estadual nº 12/93 e no art. 10, inciso V, da Lei Federal nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO a edição do o Ato PGJ nº 1.198/2022, que define critérios para desburocratizar a tramitação dos procedimentos
administrativos vinculados à gestão de pessoas;
CONSIDERANDO a previsão do art. 4º do Ato PGJ nº 1.198/2022, referente à emissão de instruções com caráter normativo, de observância
geral,com a finalidade de aperfeiçoar a tramitação dos procedimentos administrativos vinculados à gestão de pessoas;
CONSIDERANDO o que consta no Procedimento de Gestão Administrativa nº19.21.0726.0015186/2022-60,
RESOLVE:
"Em procedimentos de gestão administrativa cujo objeto seja o requerimento de concessão de licença por motivo de doença em pessoa da
família formulado por servidores exclusivamente comissionados, fica a Coordenadoria de Recursos Humanos autorizada a minutar decisões de
deferimento dos pedidos, sendo-lhes aplicável o direito previsto no art.75, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 13/94 (Estatuto do Servidor
Público Civil do Estado do Piauí), afastando-se o art. 24, §8º, do Decreto estadual nº 15.298/2013, em razão da sua inconstitucionalidade, por
infringir o art. 37 da CF/88, e ilegalidade, dispensando-se a elaboração de parecer jurídico por parte da Subprocuradoria de Justiça
Administrativa, salvo nos casos que, comprovadamente, apresentam a existência de justo motivo e dúvida jurídica relevante."
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Teresina, datado eletronicamente.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA23859
PORTARIA 12ª PJ Nº 024/2022
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 018/2022
SIMP Nº 000021-027/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, especializada na defesa da saúde
pública, por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO que a vida e a saúde constituem direitos fundamentais do ser humano, sendo de relevância pública, conforme previsto no
artigo 197 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o ordenamento jurídico confere ao MINISTÉRIO PÚBLICO atribuição para promover o inquérito civil, a ação civil pública e
outras medidas cabíveis para a proteção de interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos, e para propor ação
civil coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos;
CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos serviços de
relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como os direitos sociais à saúde e ao irrestrito acesso a
atendimentos e tratamentos condizentes com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 129, inciso II, da mesma Carta Constitucional, que atribui ao Ministério Público a função institucional de
"zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo
as medidas necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que a Lei N° 8080/90, em seu artigo 2°, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO que o Hospital Infantil Lucídio Portella é a referência no Estado do Piauí em média e alta complexidade em pediatria,
atendendo nas seguintes especialidades: pediatria geral; cirurgia; neurocirurgia; nefrologia; nefro cirurgia; hematologia; cardiologia; dermatologia;
reumatologia; ortopedia; gastroenterologia; pneumologia; nutrologia; psicologia; fisioterapia; e triagem neonatal;
CONSIDERANDO que em inspeção realizada por este Promotor de Justiça com apoio técnico do Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Saúde/CAODS, no dia 30 de outubro de 2021, foram constatadas grandes melhorias na estrutura física do hospital. Contudo, verificou-se a
grande carência de equipamentos, impedindo inclusive o seu pleno funcionamentos;
CONSIDERANDO que após audiência pública a respeito da demanda reprimida de cirurgias eletivas, realizada por esta Promotoria de Justiça no
dia 12 de maio de 2022, verificou-se a necessidade de instauração de procedimento preparatório próprio, a fim de apurar as providências
adotadas pela Secretaria Estadual de Saúde para a locação de recursos humanos e a compra de equipamentos necessários aos novos espaços
do Hospital Infantil Lucídio Portella, viabilizando assim a ampliação da sua capacidade cirúrgica instalada;
CONSIDERANDO que na audiência pública supracitada consignou-se a necessidade do Hospital Infantil Lucídio Portella de encaminhar a este
órgão ministerial: 1) informações (incluindo as providências adotadas) sobre os pacientes do ano de 2019 na fila de cirurgia eletivas; 2)
solicitações (incluindo o número do processo SEI) realizadas à Secretaria Estadual de Saúde de equipamentos e pessoal necessários para a
ampliação da capacidade instalada de cirurgias no hospital;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil Público, instituído pelo art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de
elementos probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento de conduta;
RESOLVE
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 018/2022, na forma dos parágrafos 4º a 7º do
artigo 2º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, com objetivo de viabilizar a locação de recursos humanos e a compra
dos equipamentos necessários aos novos espaços do Hospital Infantil Lucídio Portella, DETERMINANDO, desde já, as seguintes
diligências:
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1 - Juntada da audiência pública realizada por esta Promotoria de Justiça, no dia 12 de maio de 2022;
2 - Requisite-se ao Hospital Infantil Lucídio Portella, conforme consignado em audiência pública: 1) informações pormenorizadas (incluindo
documentação comprobatória das providências adotadas) sobre os pacientes do ano de 2019 na fila de cirurgia eletivas; 2) solicitações
(incluindo o número do processo SEI) realizadas à Secretaria Estadual de Saúde de equipamentos e pessoal necessários aos setores
de UTI, centro cirúrgico e enfermaria), para a ampliação da capacidade instalada de cirurgias no hospital;
2- Publicar a presente Portaria na imprensa oficial (Diário do Ministério Público do Estado do Piauí);
3 - Nomear a Sra. Brenda Virna de Carvalho Passos, Analista Ministerial, para secretariar este procedimento.
Arquive-se cópia da presente Portaria em pasta própria desta 12ª Promotoria de Justiça e comunique-se ao Centro de Apoio Operacional da
Saúde e ao Conselho Superior do Ministério Público.
Publique-se e cumpra-se.
Teresina, 30 de maio de 2022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça na 12ª PJ

4.2. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA23860
PORTARIAN°. 02-06/2022
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 Magna; no
artigo 25, inciso IV, da Lei Nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1983; no artigo 36, inciso IV, da Lei Complementar Nº 12, de 18 de dezembro de 1983,
e no artigo 8º, § 1º, da Lei Nº 7.347/85, neste ato converte o Procedimento Preparatório registrado em SIMP sob o Nº. 001030-369/2021, no
necessário Inquérito Civil, com a finalidade de apurar eventual irregularidade no procedimento de fiscalização quanto ao funcionamento de
estabelecimentos comerciais pela Vigilância Sanitária Municipal de Parnaíba (PI), em cumprimento aos decretos estaduais de enfrentamento ao
Novo Coronavírus (COVID - 19), 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. 001030-369/2021, no âmbito da 01ª Promotoria
de Justiça de Parnaíba (PI), com a finalidade de eventual irregularidade no procedimento de fiscalização quanto ao funcionamento de
estabelecimentos comerciais pela Vigilância Sanitária Municipal de Parnaíba (PI), em cumprimento aos decretos estaduais de enfrentamento ao
Novo Coronavírus (COVID - 19);
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 181, inciso X, alínea "b", da Lei Orgânica do Município de Parnaíba (PI), o planejamento,
administração e execução das ações da vigilância sanitária constitui competência municipal, exercida pela Secretaria Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO que deste a instauração deste procedimento como Notícia de Fato até o presente momento neste Procedimento Preparatório,
restaram expedidos: Ofício Nº. 628/2021/1030-369/2021-SUPJ/PHB-PI; Ofício Nº. 1729/2021/1030-369/2021-SUPJ/PHB-PI; Ofício Nº.
2395/2021/1030-369/2021-SUPJ/ PHB-PI; Ofício Nº. 573/2022/1030-369/2021-SUPJP, todos estes endereçados à Senhora Leidiane Pio Barros,
Secretária de Saúde Municipal de Parnaíba (PI);
CONSIDERANDO que em todos os expedientes mencionados em supra, houve o decurso do prazo sem apresentação de resposta, conforme
certificado pelo servidor 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 eventual irregularidade no
procedimento de fiscalização quanto ao funcionamento de estabelecimentos comerciais pela Vigilância Sanitária Municipal de Parnaíba (PI), em
cumprimento aos decretos estaduais de enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID - 19), 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 Leidiane Pio Barros, Secretária de Saúde Municipal de Parnaíba (PI), com
entrega pessoal ao destinatário, requisitando manifestação acerca dos fatos noticiados, especialmente a apresentação de plano de fiscalização
dos estabelecimentos comerciais em funcionamento no Município de Parnaíba (PI), indicando os procedimentos adotados quanto à lavratura de
autos de infração decorrentes do descumprimento das determinações elencadas nos Decretos Estaduais vigentes, devendo a manifestação ser
acompanhada de documentação comprobatória 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 Secretária de Saúde Municipal de Parnaíba (PI), cumpra-se o disposto no artigo 16, do Ato
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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), 03 de junho de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
PORTARIAN°. 03-06/2022
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 Magna; no
artigo 25, inciso IV, da Lei Nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1983; no artigo 36, inciso IV, da Lei Complementar Nº 12, de 18 de dezembro de 1983,
e no artigo 8º, § 1º, da Lei Nº 7.347/85, neste ato converte o Procedimento Preparatório registrado em SIMP sob o Nº. 002024-369/2021, no
necessário Inquérito Civil, com a finalidade de apurar os fatos apresentados pela noticiante junto à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do
Piauí, pertinente à adoção de providências para regulamentação da Lei Federal Nº. 13.935/2019, pelo Município de Parnaíba (PI), o que
reverbera o seguinte:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, 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. 002024-369/2021, no âmbito da 01ª Promotoria
de Justiça de Parnaíba (PI), com a finalidade de apurar os fatos apresentados pela noticiante junto à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do
Piauí, pertinente à adoção de providências para regulamentação da Lei Federal Nº. 13.935/2019, pelo Município de Parnaíba (PI);
CONSIDERANDO que, em cumprimento de diligência ultimada em sede de Portaria N°. 13-12/2021, via Documento Nº. 34381424, foi expedido o
Ofício Nº. 653/2022/2024-369/2021-SUPJP à Secretaria de Educação do Município de Parnaíba (PI), a Senhora MARIA DE FÁTIMA DA S.
FERREIRA, requisitando manifestação acerca dos fatos apresentados pela noticiante, mais precisamente, quanto às providências eventualmente
adotadas pelo Município de Parnaíba (PI) para regulamentação da Lei Federal Nº. 13.935/2019, dentre as quais a efetiva organização de equipes
multiprofissionais para atuação na rede pública municipal de ensino, indicando a relação de profissionais contratados e respectiva lotação destes,
devendo a manifestação ser acompanhada de toda a documentação necessária à elucidação do feito;
CONSIDERANDO que, conforme certidão presente nos autos, via Documento Nº. 53224132, o prazo de resposta do supracitado ofício
transcorreu, sem manifestação do destinatário;
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 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 do CNMP Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, e da
Resolução Nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com a finalidade de apurar os fatos apresentados
pela noticiante junto à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, pertinente à adoção de providências para regulamentação da Lei
Federal Nº. 13.935/2019, pelo Município de Parnaíba (PI), determinando as seguintes providências:
1. Autue-se a presente Portaria, acompanhada dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme
determina o artigo 8º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério público do Estado do Piauí, com remessa desta
portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação - CAODEC, 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 e do Ofício Nº. 653/2022/2024-369/2021-SUPJP, reitere-se a solicitação anteriormente encaminhada à Secretaria de
Educação do Município de Parnaíba (PI), a Senhora MARIA DE FÁTIMA DA S. FERREIRA, com entrega pessoal ao destinatário, advertindo
que um novo retardamento ou omissão dos dados solicitados poderá ensejar apuração de crime previsto no artigo 10, da Lei Nº.
7.347/1985, fixando o prazo de resposta nos termos do Ato PGJ Nº. 931/2019.
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), 03 de junho de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
PORTARIA N°. 04-06/2022
CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por ingerência do Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnaíba, Estado do
Piauí, responsável pela defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, com âncora no artigo 129, inciso III, da CARTA MAGNA;
no artigo 25, inciso IV, da Lei Nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1983; no artigo 36, inciso IV, da Lei Complementar Nº. 12, de 18 de dezembro de
1983, e no artigo 8º, § 1º, da Lei Nº 7.347/85, neste ato converte a Notícia de Fato SIMP Nº. 000385-426/2021, no necessário Procedimento
Preparatório, para apurar irregularidade na ocupação de espaço público por Trailers situado na avenida Coronel Lucas, em frente ao campo das
Mercedes, 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 foi autuada Notícia de Fato sob o SIMP N°. 000385-426/2021, na data de 21 de janeiro de 2022, com o fito de apurar
irregularidade na ocupação de espaço público por Trailers situado na avenida Coronel Lucas, em frente ao campo das Mercedes;
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CONSIDERANDO que em sede de último despacho, foi determinado que fosse oficiado o noticiante, para que informasse se a omissão na
manifestação por parte da Prefeitura Municipal de Parnaíba (PI) ainda persiste, e, em caso positivo, apresentasse documentação pertinente ao
protocolo de requerimento junto ao Município de Parnaíba (PI), com especificação da área onde situa-se as ocupações, bem como, maiores
descrições das intercorrências ocasionadas pela ocupação irregular dos trailers, o que foi cumprido através da expedição do Ofício Nº.
928/2022/385-426/2021 - SUPJ/PHB-PI;
CONSIDERANDO que em resposta ao aludido expediente, o noticiante, conforme Documento N°. 53339748, juntou 02 (dois) Alvarás de Licença,
para Localização e Funcionamento, o qualificando para a venda de lanches, com validade em 31 de dezembro de 1993 e 31 de dezembro de
2022, respectivamente.
CONSIDERANDO que a manifestação do noticiante não respondeu aos questionamentos encaminhados via ofício por este "Parquet";
CONSIDERANDO que em prol da efetiva produção probatória, ainda se faz necessário à manifestação complementar;
CONSIDERANDO que já transcorreu o prazo de 120 (cento e vinte) dias da instauração da Notícia de Fato em lume, sendo necessárias novas
diligências, para obtenção de informações iniciais acerca do objeto dos autos;
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório tem por objeto a apuração de elementos para identificação dos investigados ou do objeto
tratado nos autos, a fim de servir de base à instauração de inquérito civil respectivo, conforme artigo 1º, § 4º, da Resolução CNMP Nº. 023/2007.
Ademais, com intuito de dar continuidade as investigações, a fim de sanar as lacunas existentes no fato noticiado, necessário se faz o
prosseguimento da investigação.
DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO:
Instaurar-se o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, na forma do artigo 2º, § 4º ao § 7º, da Resolução CNMP Nº. 23, de 17 de setembro
de 2007, e Resolução Nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, para apurar a apurar irregularidade na
ocupação de espaço público por Trailers situado na avenida Coronel Lucas, em frente ao campo das Mercedes, determinando as seguintes
providências:
a) autuação da presente Portaria, acompanhado dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme
determina o artigo 8º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com remessa desta
portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção - CACOP, para conhecimento,
conforme determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
b) remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme 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;
c) com cópia desta portaria, oficie-se o noticiante, comunicando que a resposta anterior foi diversa daquela solicitada por este órgão ministerial,
requisitando que informe se a omissão na manifestação por parte da Prefeitura Municipal de Parnaíba (PI) ainda persiste, e, em caso
positivo, apresente documentação pertinente ao protocolo de requerimento junto ao Município de Parnaíba (PI), com especificação da área onde
situa-se as ocupações, bem como, maiores descrições das intercorrências ocasionadas pela ocupação irregular dos trailers, apresentando
ainda cópia de Alvará de Licença para Localização e Funcionamento atualizado, consignando prazo de resposta nos termos do Ato PGJ Nº.
931/2019;
Remeta-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Uma vez concluídos os prazos concedidos para ditas informações, certificado o cumprimento das diligências, venham conclusos.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 03 de junho de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)

4.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA23861
INQUÉRITO CIVIL Nº 15/2021
SIMP Nº 563-161/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça signatário, promove o ARQUIVAMENTO do presente inquérito
civil, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Cuidam os presentes autos de inquérito civil instaurado em razão de Manifestação n° 3357/2020 encaminhada pela Ouvidoria do MPPI, mantido
sigilo dos dados pessoais do Noticiante, no qual relata possível cumulação ilegal de cargos pelo sr. Fernando Rodrigues de Sousa, entre os anos
de 2015 e 2016.
Relata o Noticiante que o Reclamado teria cumulado ilegalmente os cargos de professor efetivo do Município de Morro do Chapéu do Piauí,
professor efetivo do Estado do Piauí e Secretário Municipal da Assistência Social de Morro do Chapéu do Piauí, ID. 31893299.
Em sede de diligências iniciais, solicitou-se do Município de Morro do Chapéu do Piauí e SEDUC/PI que se manifestassem sobre os fatos
denunciados, bem como encaminhassem cópias das portarias de nomeação e termos de posse do sr. Fernando Rodrigues de Sousa, cópias do
controle de frequência/ponto e contracheques dos anos 2015 a 2016 de titularidade do servidor, referentes aos cargos de professor e secretário
municipal, ID. 31893299.
Em resposta, a Secretaria de Educação do Estado do Piauí informou que o Reclamado é professor efetivo, com admissão em 17/04/2006, com
lotação na U.E. Francisca Marluce Nunes Queiroz, em Morro do Chapéu do Piauí e, à época dos fatos, exercia função docente em regime de
40h.
ID. 32167645, juntado aos autos provas do alegado pela SEDUC/PI, com termo de posse de Fernando Rodrigues de Sousa, histórico do servidor
e folha de ponto/controle de frequência.
A Municipalidade, por sua vez, esclareceu que o servidor Fernando Rodrigues ocupa o cargo de professor efetivo 20h desde 2013 e exerceu a
função de Secretário Municipal de Assistência Social de Morro do Chapéu do Piauí de 02/06/2014 a 31/12/2016 por haver compatibilidade de
horários, ID. 32211800.
ID. 32697503, 33186061 e 33913550, anexados aos autos cópias de portaria de nomeação e termo de posse para o cargo de professor
municipal, portaria de nomeação e exoneração referente a função de secretário municipal e cópias dos contracheques de titularidade do servidor
dos exercícios 2014 a 2016.
Considerando que a SEDUC/PI não encaminhou cópias dos contracheques de titularidade do Reclamado referente ao vínculo que possuem, a
documentação fora novamente solicitada por este Órgão Ministerial que, por sua vez, teve acesso à ficha financeira respectiva, consoante
documentos de ID. 33703786.
Novamente oficiado a fim de encaminhar livro de ponto/controle de frequência que atestasse a prestação de serviço docente e de secretário
municipal, o Município de Morro do Chapéu do Piauí encaminhou cópias do livro de ponto referente aos exercícios 2014 e 2015 relativos à função
de professor e informou não ter localizado documentos do ano 2016, ID. 33913550 e 34193213.
Considerando as alterações legislativas provocadas na Lei 8.429/92 pela Lei n° 14.230/2021 e, uma vez que a cumulação de cargos públicos
objeto da denúncia cessou em dezembro de 2016, bem como foram apresentadas parcialmente controle de frequência/livro de ponto referente ao
exercício de cargos de professor municipal e estadual, solicitou-se apoio do nobre Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção.
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Em resposta, o CACOP encaminhou Parecer n° 49/2022 sugerindo o arquivamento do presente Inquérito Civil em razão da cessação do
estado de ilegalidade em 30/12/2016, na forma do art. 10, da Res. 23, do CNMP e art. 4º, III, da Res. 174, aplicável analogicamente ao inquérito
civil, ID. 53471425.
É o relatório.
Fundamento.
Compulsando os autos, vê-se que se trata de possível ato de improbidade pela conduta ilícita de cumulação ilegal de cargos públicos em face de
Fernando Rodrigues de Sousa.
Considerando que a LIA adequa as condutas ímprobas àquelas que causam lesão ao erário, enriquecimento ilícito ou ofendam os Princípios,
cabe identificar qual seria o caso dos presentes autos.
Como bem destacado pelo CACOP:
"Aplicando-se o direito vigente à época, qual seja, a LIA em sua redação original, a acumulação ilegal de cargos, por si só, já configuraria
improbidade, ex vi do art. 11, redação original. Ocorre que, também aplicando-se o direito vigente à época, o prazo prescricional para a perda do
direito de ação para o sancionamento era o mesmo previsto para a pena de demissão (art. 23, II, LIA, redação original), qual seja, CINCO ANOS,
cfr. Estatuto do Servidores Públicos Estaduais, LCE nº 13/1994, art. 163, inciso I. O fato punível com demissão, acumulação de cargos, cessou
em 30/12/2016, perfazendo-se os cinco anos em 30/12/2021. Portanto, encontra-se prescrita a possibilidade de sancionamento pela
suposta improbidade, ofensa à Princípio (LIA, art. 11, redação original)." (grifo nosso)
Entendendo pela aplicação da redação atual da LIA, a cumulação ilegal de cargos, embora censurável, não se adequa como ofensa a Princípios,
uma vez que o tipo ímprobo em questão (art. 11) tornou-se numerus clausus e a acumulação ilegal não se encontra abarcada entre as condutas
eleitas como ímprobas pelos legisladores.
Portanto, em que pese a discussão sobre (ir)retroatividade das alterações trazidas pela Lei 14.230/21, tema ainda em discussão no STF,
neste caso concreto, independentemente da legislação a ser aplicada, a nova ou a antiga, o fato não seria punido, seja pela conduta
atípica (redação nova), seja pelo advento de sua prescrição (Lei. 8.429/92 - redação original).
Quanto a eventual dano ao erário doloso em face de ato ímprobo consistente na não prestação de labor, em relação a qualquer dos cargos
ocupados, eventualmente ocorrido, ter-se-ia por imprescritível o manejo da ação de reparação, a teor do art. 37, § 5º, da CF, conforme
interpretação vinculante do STF (TEMA 897).
No entanto, o ônus da prova da não prestação do labor, em qualquer dos cargos, seria do Ministério Público.
In casu, após diligências deste Órgão Ministerial, houve comprovação de labor no cargo estadual (ID 32167645) e parcial comprovação em
relação ao magistério na rede municipal (vide ID 33913550 e 34193213).
Apesar de não constar nos autos qualquer controle de frequência quanto ao cargo de Secretário Municipal de Assistência Social ou ao magistério
municipal no ano de 2016, como já mencionado o ônus de provar a ocorrência do fato que enseja o sancionamento, é do Ministério Público (CPC,
art. 373, I) e, passado MAIS DE CINCO ANOS dos fatos, das diligências propostas por este Órgão de Execução, não só não ficou comprovado
percebimento indevido de remuneração, como nenhum indicativo nesta direção. Ademais, mostrar-se-iam infrutíferas quaisquer diligências
complementares após passado longo período de tempo.
Assim, ante a inexistência de qualquer indicativo de que o investigado tenha percebido remuneração sem a contraprestação laboral, não é
possível se concluir que houve enriquecimento sem causa ou dano doloso ao erário, em face de ato ímprobo.
Desta feita, restando esgotada todas as diligências possíveis/úteis, sem que tenha se colhido elementos suficientes para o manejo de qualquer
providência judicial ou extrajudicial pelo Ministério Público, o fato narrado no presente procedimento perdeu o objeto, não havendo mais
justificativa para o acompanhamento do caso ou a adoção de providências.
Isto posto, promovo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, à teor do art. 10, da Res. 23, do CNMP e art. 4º, III, da Res. 174, aplicável
analogicamente ao inquérito civil.
Firme na intenção de evitar o cometimento de falta grave, conforme menciona o §1º do art. 9º da Lei 7.347/85, entendo haver necessidade de
homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público do Piauí.
Sendo assim, a Secretaria desta Promotoria de Justiça deve atentar para a Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Deixo de notificar o noticiante em razão da presente denúncia ter sido realizada com opção de sigilo de suas informações pessoais.
Comunique-se à Ouvidoria do Ministério Público, via e-mail institucional, encaminhando cópia da presente decisão, para fins de conhecimento e
remessa de seus termos ao Reclamante.
Publique-se a presente decisão no Diário Oficial do MPPI, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Com o cumprimento desta diligência e no prazo de até 03 dias encaminhe-se o feito para homologação no Conselho Superior do Ministério
Público.
Cumpra-se.
Esperantina (PI), datado eletronicamente.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina
Procedimento administrativo nº 16/2021
SIMP nº 000200-161/2021
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Trata-se de procedimento extrajudicial autuado de ofício como procedimento administrativo nº 16/2021, por meio da portaria nº 38/2021 (ID nº
32923730), o qual tem como assunto acompanhar e fiscalizar o cumprimento das cláusulas 2ª e 10ª do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
firmado nos autos do inquérito civil nº 04/2014.
Em sede de diligências iniciais, por meio do ofício nº 630/2021, solicitou-se ao Diretor-Geral do Hospital Estadual Dr. Júlio Hartman informações
atualizadas sobre o cumprimento das cláusulas 2ª e 10ª do referido Termo de Ajustamento de Conduta (ID nº 33207269).
Em resposta, o Diretor-Geral esclareceu que houve o efetivo que os aparelhos foram adquiridos pela unidade hospitalar. Entretanto, no que se
refere à cláusula 10ª, havia projeto de reforma do hospital, com modificações na estrutura física da UTI e implantação de gás no setor de
alimentação e nutrição (ID nº 33257693).
Decorrido lapso temporal oficiou-se novamente o Diretor-Geral do Hospital Estadual Dr. Júlio Hartman solicitando informações atualizadas sobre
a implantação de sistema centralizado de gases medicinais nos centros cirúrgicos, ambulatório e enfermarias, bem como a canalização de gás na
unidade de alimentação e nutrição (ID nº 33922149).
Em atenção ao solicitado por este Órgão Ministerial, por intermédio do ofício nº 254/2021-HEJ, o hospital declarou que o sistema de canalização
de gases medicinais foi implementado em sua integralidade, sendo que os setores do hospital já se encontram contemplado com tal. De outra
banda, quanto a implantação de gás canalizado na unidade de alimentação e nutrição, esclareceram que foi iniciado o procedimento
administrativo para realização de processo licitatório de ampliação do Hospital Estadual Júlio Hartman.
Adiante, expediu-se o ofício nº 819/2022, destinado ao Hospital Estadual Júlio Hartman solicitando manifestação quando ao cumprimento das
cláusulas faltantes do TAC, cópia integral do procedimento administrativo que deu início ao processo licitatório da implantação do gás canalizado
na unidade de alimentação e nutrição, bem como projeto de reforma do hospital, com a comprovação de que este é suficiente e cumprirá o
acordado no TAC (ID nº 53721599).
O expediente acima citado aguarda resposta, no prazo.
Página 12

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1110 Disponibilização: Sexta-feira, 3 de Junho de 2022 Publicação: Segunda-feira, 6 de Junho de 2022

Por fim, certidão de ID nº 53721599 constatando o decurso do prazo estabelecido no art. 11 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público.
Eis o relatório.
Considerando que o prazo regulamentar de tramitação do presente feito já expirou, e à vista da imprescindibilidade de aguardar resposta
ao ofício nº 819/2022, DETERMINO, com fulcro no art. 11 da Resolução Conselho Nacional do Ministério Público nº 174/2017 a
PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão deste procedimento por mais 01 (um) ano.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, com cópia do presente despacho.
Encaminhe-se a presente decisão ao setor competente para publicação no Diário Oficial do Ministério Público.
Cumpridas as diligências, certificadas nos autos, volte-me concluso.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
SIMP N° 000371-161/2022
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 recolhimento regular e integral das contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social do
Município de Esperantina/PI, referente ao exercício financeiro 2016, ID. 53573196.
Em consulta ao sistema SIMP e acervo desta Promotoria de Justiça, verificou-se a existência de Inquérito Civil n° 08/2018, registrado sob o
protocolo SIMP nº 000731-161/2017, autuado nesta Promotoria de Justiça, com objeto correlato aos fatos mencionados, qual seja apuração de
suposta ausência de repasses das contribuições previdenciárias patronais e dos Servidores Públicos do Município de Esperantina/PI à entidade
que administra o Regime Próprio de Previdência Social - ESPERANTINAPREV.
Compulsando os autos referidos, verificou-se que todas as medidas cabíveis foram adotadas por este Órgão Ministerial, razão pela qual fora
exarada Promoção de Arquivamento posteriormente homologada pelo CSMPPI.
É o relatório.
Fundamento.
Pelo exposto, considerando que os fatos que deram origem ao presente SIMP já foram apurados em sede de Inquérito Civil n° 08/2018 (SIMP nº
00073-161/2017), procedimento extrajudicial arquivado por esta Promotoria de Justiça por perda superveniente do objeto, promoção de
arquivamento devidamente homologada pelo CSMP/PI, conforme julgado datado de 04/02/2022 na 1353ª Sessão Ordinária, não se vislumbram
fundamentos ou justa causa para a instauração de procedimento extrajudicial, tendo em vista que seu objeto foi esgotado em sede de atuação
ministerial pretérita.
Isso posto, 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 em razão dos presentes autos terem sido cadastrados por 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

4.4. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA23863
PROCEDIMENTO: 000014-172/2022
CLASSE: NOTÍCIA DE FATO
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça, a Notícia de Fato supracitada, instaurada por meio de manifestação anônima aos 11 de Março de
2022, com a finalidade de apurar suposta ocorrência de poluição sonora, ocasionada pelo estabelecimento Bar Terapia e Bar Terceiro Turno,
ambos situados na Rua Professor José Eduardo Pereira, Bairro Ininga, sob os números 1934 e 1910, respectivamente.
No fito de resolutividade, esta Promotoria de Justiça expediu aos 11 de Março de 2022 o Ofício nº 215/2022-24ªPJ(G)/MPPI ao Batalhão de
Polícia Ambiental da Polícia Militar do Piauí - BPA, solicitando à realização de uma vistoria no local com o objetivo de averiguar a veracidade da
denúncia.
Aos 28 de Março de 2022, em resposta à solicitação feita por esta Promotoria de Justiça, o Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar do
Piauí - BPA encaminhou os Boletins de Ocorrência Nº 3013600702 e 3013600701 referentes a vistoria realizada no dia 18 de Março de 2022
(sexta-feira), nos dois estabelecimentos, relatando os seguintes fatos:
"Trata-se de vistoria de perturbação do trabalho e do sossego alheios, conforme previsto no art.42 da Lei n°3688/41 (Lei das Contravenções
Penais), realizada pela equipe BPA01 (Sgt Augusto e CB Israel ) no Bar Terceiro Turno, situado na rua professor José Eduardo, nº 1910, bairro
Ininga. A vistoria se deu em resposta ao Ofício nº215/2022-24PJª(G)/MPPI, em referência à Notícia de Fato nº000014-172/2022. Chegando no
local, não foi constatada a veracidade do fato denunciado, em que o senhor Mabson Luis Rocha Júnior, responsável pelo estabelecimento, foi
informado acerca da denúncia e da legislação pertinente ao caso, como também foi orientado a evitar o uso de equipamento que gere
perturbação do sossego alheio, ao que de pronto atendeu. Diante disso, a ocorrência foi encerrada e devidamente registrada."
"Trata-se de vistoria de perturbação do trabalho e do sossego alheios, conforme previsto no art.42 da Lei n°3688/41 (Lei das Contravenções
Penais), realizada pela equipe BPA 01 (Sgt Augusto e CB Israel) no Bar Terapia, situado na rua professor José Eduardo, nº 1934, bairro Ininga. A
vistoria se deu em resposta ao Ofício nº215/2022-24PJª(G)/MPPI, em referência à Notícia de Fato nº000014-172/2022. Chegando no local, não
foi constatada a veracidade do fato denunciado, em que o senhor Israel Guilherme da Silva, CPF 60632308311, responsável pelo
estabelecimento, foi informado acerca da denúncia e da legislação pertinente ao caso, como também foi orientado a evitar o uso de equipamento
que gere perturbação do sossego alheio, ao que de pronto atendeu. Diante disso, a ocorrência foi encerrada e devidamente registrada."
Dessa forma, em face das informações obtidas por meio das diligências realizadas pelo Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar do Piauí BPA, é possível concluir que o óbice responsável pela instauração da denúncia não procede, restando, somente, por parte deste Órgão
Ministerial, a conclusão deste procedimento.
Considerando, portanto, a Resolução nº 174 de 04 de julho de 2017 - Conselho Nacional do Ministério Público em seu Art. 4º, I, verbis:
"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;(...)"
Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO do procedimento, inclusive com baixa no Sistema SIMP, sem prejuízo do cumprimento das
formalidades previstas pela Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017.
Registre-se e cumpra-se.
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Teresina-PI, 02 de Junho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ª PJ - Meio Ambiente e Urbanismo

4.5. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA23865
PORTARIA nº 68/2022
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: "A
empresa Ci-dade Verde Construções e Serviços, com razão social Bessa & Gomes Construções LTDA foiaberta com o intuito de atuar nas obras
do município de Piripiri na gestão do atual prefeito. Asócia Regina Gomes Bessa sempre foi pensionista e mantém relacionamento direto com o
atu-al prefeito. Enquanto isso, a sócia Inês Gomes Bessa sobrevive com um salário mínimo nomunicípio de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. [...]
A comprovação inicial pode ser averigua-da com o baixo poder aquisitivo para o aporte do capital social. Outro fator importante a serinvestigado,
é a não participação da sócia Inês Gomes Bessa. Pode-se averiguar a ligação di-reta da Regina Gomes Bessa e o atual prefeito, inclusive, o
motivo pelo qual a mesma saiu doimóvel do atual prefeito em Recife para morar em Piripiri.". RESOLVE instaurar oProcesso Administrativo nº
66/2021,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° 1812-368/2020 e demais documentos;c) A expedição de ofício para a Procuradoria Geral do Município de Piripiri,por meio de e-mail eletrônico,
requerendo, em um prazo de 15 (quinze) dias úteis, todos osprocessos licitatórios, a partir do ano de 2017, firmados com a empresa Cidade
VerdeConstruções e Serviços, com razão social Bessa & Gomes Construções LTDA.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, 25 de maio de 2022Nivaldo RibeiroPromotor de Justiça titular da 3ª PJ de
Piripiri-PI
PORTARIA Nº 67/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Pro-motor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts.
127 e 129,ambos da Constituição Federal de 1988: CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordemjurídica, do regime
democrático, do patrimônio público e social, dos interesses sociais eindividuais indisponíveis, cabendo-lhe "zelar pelo efetivo respeito dos
poderes públicose dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promo-vendo as medidas necessárias a sua
garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inci-so II, da CF/88;CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito funda-mental
à administração pública eficiente e eficaz, cumpridora de seus deveres, comtransparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à
participação social eà plena responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas; CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do
Conselho Nacional do Mi-nistério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento Administrativo deveráser instaurado por portaria
sucinta;CONSIDERANDOque a Constituição Federal dispõe no seu art. 23, inc.II, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municí-pios, cuidar da saúde e assistência pública; CONSIDERANDO ainda que são direitos sociais a educação, a saúde,
aalimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, aproteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, nos termos doart. 6º, da Constituição Federal;CONSIDERANDO que é necessário acompanhamento, fomento emonitoramento
da política urbana voltada à garantia das funções sociais da cidade eda propriedade e, em especial, a defesa do direito à moradia
adequada;CONSIDERANDO o atendimento ao público do Sr. Luis Gonzaga Sam-paio Pereira, o qual declarou que: "Considerando que sou
doente das pernas, que soupensionista do BPC. Que faz dois anos que me inscrevi para receber uma casa do pro-grama Minha Casa Minha
Vida. Que até o momento não recebi. Que meus pais já fale-ceram, e que morava na casa que meu pai deixou. Que esse ano a casa
desmoronou e eufiquei sem moradia. Que sou sozinho. Que faço tratamento no CAPS, e que uma colegaque também faz tratamento lá, viu
minha situação e me acolheu em sua casa, pois nãotinha para onde ir. Que preciso de um lugar para morar. Que na cidade existem váriascasas
do programa Minha Casa Minha Vida que estão abandonadas. Que gostaria de re-ceber uma casa.". RESOLVE instaurar o Processo
Administrativo nº 65/2022, a fim de ob-ter solução à demanda, determinando de imediato:a) o registro no SIMP e a autuação da presente portaria,
encami-nhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida peloartigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP; b) a
juntada do requerimento de nº de registro 000569-368/2022 doSr. Luis Gonzaga Sampaio Pereirae demais documentos;c) a expedição de ofício
para a Secretaria Municipal de Desenvol-vimento e Assistência Social- SETAS, para que apresente, em um prazo de 15 (quin-ze) dias úteis,
Relatório Social especificando a situação do Sr. Luis Gonzaga SampaioPereira, domiciliadona Rua Capitão Resende, n° 754, Floresta, CEP:
64.260-000. Queseja enviado cópia desta portaria, do requerimento e demais documentos em anexo parainteiro teor do fato. Cumpra-se.Após,
voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberaçõesRegistre-se, Publique-se, e autue-se.Piripiri, 25 de maio de 2022Nivaldo
RibeiroPromotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI

4.6. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA23867
NOTÍCIA DE FATO Nº 018/2022
PORTARIA Nº 041/2022 (SIMP: 000056-034/2022)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos Humanos,
no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, I, alíneas "a" a "c", e inciso II, da
Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal, e
art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 6º, caput, da Constituição Federal, consagra, dentre outros direitos sociais, o direito à moradia, incluindo-o dentre os
direitos sociais a serem fomentados pelo Estado e pela coletividade, vez que é consectário do princípio da dignidade humana, por força do art. 1º,
III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), que situa a pessoa como
centro das preocupações estatais, bem como a meta de erradicação da pobreza e da marginalização imposta à República brasileira pela
Constituição Federal (art. 3º, inciso III);
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CONSIDERANDO a noção do mínimo existencial, que abrange a satisfação dos valores mínimos fundamentais descritos no art. 6º, da
Constituição Federal, como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, segurança, lazer, como decorrência indispensável para a
efetivação da vida humana com dignidade;
CONSIDERANDO que o sistema de assistência social rege-se pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável
pelas demais políticas públicas; e do respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, ao teor do art. 4°, da Lei n° 8.472/93;
CONSIDERANDO que a Assistência Social constitui direito do cidadão, sendo política de seguridade social, de natureza não contributiva, que
prevê mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas;
CONSIDERANDO que por serviços socioassistenciais consideram-se as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e
cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência
Social (art. 23, da Lei n° 8.742/93);
CONSIDERANDO a situação de extrema vulnerabilidade social das pessoas em situação de rua, juridicamente caracterizadas - conforme o que
determina o art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 7.053/2009, que instituiu a Política Nacional para as Pessoas em Situação de Rua, como:
indivíduo pertencente a grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou
fragilizados e inexistência de moradia convencional regular, utilizando os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e
de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 15, da Lei nº 8.742/1993-Lei Orgânica da Assistência Social/ LOAS, é da competência dos Municípios
a execução direta dos serviços socioassistenciais;
CONSIDERANDO que o art. 17, inciso V, da Resolução Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS nº 33/2012, que aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, e fixa a responsabilidade dos Municípios na prestação dos serviços
socioassistenciais consistentes em atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população, nesta estando expressamente inclusas as
pessoas em situação de rua (art. 23, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.742/1993-Lei Orgânica da Assistência Social/ LOAS);
CONSIDERANDO a informação recebida via e-mail institucional da 49ª Promotoria de Justiça, o qual veicula Relatório Situacional emitido pelo
Hospital Municipal Mariano Gayoso Castelo Branco, segundo o qual o paciente PEDRO PAULO RABELO DE LUCCA fora admitido naquela
unidade de saúde no dia 22/02/22, após transferência do Hospital Satélite;
CONSIDERANDO que o Sr. Pedro Paulo, pessoa em situação de rua, encontra-se com abscesso em coxa direita e sacral, com necessidade de
curativo diário; faz uso de pomada, gases, compressa; faz uso da medicação insulina (uso contínuo) e haldol de 5 mg para dormir; alimenta-se
sem auxílio, mas necessita de auxílio de cuidador para o banho; se encontra acamado, mas com condições de andar;
CONSIDERANDO que o paciente acima citado encontra-se em alta hospitalar desde o dia 16.05.2022, mas sem alta social;
CONSIDERANDO que o dito hospital oficiou à casa de passagem Casa do Caminho que, após análise, justificou não disponibilizar de equipe de
saúde 24hrs para acompanhar o paciente;
CONSIDERANDO que o mencionado hospital oficiou à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas - SEMCASPI,
aos cuidados do Gerente de Direitos Humanos, Dr. André Santos, mas a resposta não foi satisfatória;
CONSIDERANDO que, embora oficiado, o Centro de Referência Especializado da População em Situação de Rua - Centro Pop não apresentou
resposta ao documento encaminhado pelo Serviço Social do Hospital Municipal Mariano Gayoso Castelo Branco;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação
das Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente
ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações,
conforme define o art. 4º, da Resolução CNMP nº 174/2017;
RESOLVE
Instaurar a Notícia de Fato nº 018/2022, para adotar as medidas pertinentes à resolução da demanda acima citada.
Para tanto, DETERMINO:
1) Seja registrada no livro próprio e no SIMP a instauração da presente Notícia de Fato;
2) Seja encaminhada cópia da presente Portaria, para conhecimento e publicação, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da
Cidadania-CAODEC e ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
3) Seja oficiado à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas-SEMCASPI solicitando informações quanto
à possibilidade de atendimento e acolhimento do Sr. Pedro Paulo Rabelo de Lucca, devendo informar, no prazo de 15 (quinze) dias, os
encaminhamentos dados para o caso, quais serviços e benefícios socioassistenciais são adequadas e quais já foram concedidos;
4) Seja oficiado ao Consultório na Rua, solicitando informações sobre a possibilidade de acompanhamento imediato do Sr. Pedro Paulo Rabelo
de Lucca, concedendo o prazo de 10 (dez) dias para resposta;
5) Seja oficiado ao Centro de Referência Especializado da População em Situação de Rua - Centro Pop, solicitando informações quanto à
possibilidade de fortalecimento de vínculos familiares do Sr. Pedro Paulo Rabelo de Lucca, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para
resposta;
6) Seja oficiado à casa de passagem Casa do Caminho, solicitando informações quanto à possibilidade de acolhimento e acompanhamento do
Sr. Pedro Paulo Rabelo de Lucca, concedendo o prazo de 10 (dez) dias para resposta;
Em todos os casos, as respostas deverão serem preferencialmente encaminhadas para o e-mail 49promotoriadejustica@mppi.mp.br.
Todas as informações prestadas à 49ª Promotoria de Justiça deverão serem acompanhadas de documentação e outros dados pessoais do
usuário eventualmente existentes nos arquivos dos órgãos acima citados.
Cumpra-se.
Teresina-PI, 02 de Junho de 2022
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

4.7. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS23868
PORTARIA N° 54/2022 (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 53/2022)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª
Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas no artigo 32, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26,
inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº
7.347/85.
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 ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO a necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
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(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
1 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
- instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva,
inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea
anterior;
- requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 225/2021 (SIMP nº 001635-138/2021) instaurada com o fim de solicitar informações sobre a conclusão do
inquérito policial referente ao auto do processo nº 0001032-91.2013.8.18.0039.
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo
como objetivo solicitar informações sobre a conclusão do inquérito policial referente ao auto do processo nº 0001032-91.2013.8.18.0039.
Desde já, determino as seguintes diligências:
Que seja a portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº 01/2008
do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Arquive-se cópia da presente portaria na pasta própria desta Promotoria de Justiça criada no aplicativo SharePoint do Office, bem como que lhe
seja dada publicidade;
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) informando sobre a instauração do feito, anexando-se cópia desta portaria;
Expeça-se ofício à Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Piauí, informando sobre a ausência de resposta por parte da Delegacia de Polícia
Civil de Barras-PI e requerendo a instauração de sindicância para apuração do fato. Na oportunidade, requisite-se o envio da portaria de
instauração da respectiva sindicância. No ensejo, caso verificado o decurso do prazo sem resposta, desde já, determino que seja reiterado todos
os termos do aludido expediente com as advertências necessárias;
Reitere-se o expediente encaminhado à Autoridade Policial, REQUISITANDO a instauração do procedimento correlato;
Feito isso, após a reunião de elementos suficientes ao prosseguimento do feito, conclusos os autos para ulteriores deliberações;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores: Andressa Camila Rodrigues de Lima (mat. 15.750) e Lindinalva de Moura
Sousa (mat. 15.374) e Francisco de Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula 388), todos lotados nesta Promotoria de Justiça.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos. Barras/PI, 28 de março de 2022.
[Assinado Digitalmente]
Silas Sereno Lopes
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça

4.8. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS23869
PORTARIA PA N° 006/2022
Procedimento Administrativo
SIMP n. 001022.361.2022
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO DA
SILVA, Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de
suas atribuições legais e, etc.
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que a Resolução CNMP nº 174/2017 em seu art. 8º, inc. I, dispõe ser o Procedimento Administrativo meio hábil para acompanhar o cumprimento
das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
que o Prefeito Municipal de Picos-PI, o Sr. GIL MARQUES DE MEDEIROS, o Secretário Municipal de Trânsito, o Sr. CRISTIANO GONÇALVES
PORTELA, o Secretário de Obras do Município de Picos, o Sr. RAIMUNDO GONÇALVES NUNES e o Secretário de Defesa Civil de Picos, o Sr.
JOÃO PEDRO DE ARAÚJO FILHO, firmaram, em 30.11.2021, o Termo de Ajuste de Conduta nº 004/2021 (Aditado ao TAC Nº 004/2020),
nos autos do SIMP n. 000104.088/2012, em que se comprometeram a:
- Retirar os tachões (tartarugas) instalados nas vias públicas do Município de Picos seguindo o cronograma abaixo:
·A partir do dia 01.12.2021 até a data de 20.12.2021 (20 DIAS):
Bairro Morada do Sol
Bairro São José
Bairro São Vicente
Bairro Morada Nova
Bairro Aerolândia
·A partir do dia 03.01.2022 até a data de 03.03.2022 (60 DIAS):
Bairro Paroquial
Bairro Centro
Bairro São Sebastião
Bairro Boa Sorte
Bairro Canto da Várzea
·A partir do dia 04.03.2022 até a data de 18.03.2022 (15 DIAS):
Bairro Passagem das Pedras
Bairro Beira Rio
Bairro Boa Vista
·A partir do dia 21.03.2022 até a data de 04.05.2022 (45 DIAS):
Bairro Pantanal
Bairro Junco
Bairro COHAB/Paraibinha
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Bairro Morrinhos
Bairro Pedrinhas
Bairro Catavento
Bairro DNER
Bairro Exposição
·A partir do dia 05.05.2022 até a data de 13.06.2022:
Bairro Ipueiras
Bairro Umari
Bairro Macambira
Zona rural
que estando em curso o prazo acordado para o cumprimento da obrigação assumida pelo compromitente, imprescindível a instauração do
presente para aferir eventual desrespeito à obrigação firmada em acordo, bem como sua exigibilidade decorrente da homologação.
RESOLVE:
Instaurar PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO visando acompanhar e fiscalizar o integral cumprimento da obrigação assumida quando da
celebração do Termo de Ajustamentos de Conduta - TAC n. 004/2021, bem como tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e
comprovação dos eventuais descumprimentos destas obrigações, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
<>Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP,
publicando-a no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07; Cientifique-se os
compromitentes via PGM de Picos acera da instauração do presente Procedimento Administrativo, bem como, solicite-se desde logo que sejam
informados nos autos do presente feito o cumprimento da obrigação assumida no TAC n. 004/2021; Verifique-se a existência de comprovação
de início do cumprimento das obrigações no SIMP nº 000104.088.2021, juntando-se aos autos. Ausente comprovação, requisite-se ao Município
de Picos via PGM ou Assessoria Jurídica que comprove cumprimento das obrigações acordadas em TAC..
<>Ante a existência da Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI, bem como pela realização de distribuição automática do feito via
sistema SIMP, deixo de designar secretário(a) para atuação; diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e
certificação.Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem
resposta.
Picos/PI, 01 de junho de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
Inquérito Civil
SIMP n. 001948.361.2019
DECISÃO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado a partir do Ofício PGJ nº 1231/2019 o qual encaminhou o Ofício nº 2306/19-GP oriundo do TCE/PI, com
cópias de Acórdãos do Processo TC/003059/2016, referente à denúncia contra o Município de Santana do Piauí, quanto as despesas com juros e
multa referente ao pagamento intempestivo de encargos previdenciários no exercício financeiro de 2016.
Compulsando-se os autos e os Acórdãos n. 905 e 906/2019 - constantes no processo TC/003059/2016 verificou-se que foi aplicada à gestora,
multa de ressarcimento ao erário, sendo estes:
Acórdão nº 905/19: "Acordam, os Conselheiros, unânimes, em Determinar o ressarcimento ao erário no montante de R$ 39.330,22 (trinta e nove
mil, trezentos e trinta reais e vinte e dois centavos), referente à despesa com juros e multas decorrentes de pagamento intempestivo de encargos
previdenciários (INSS)."
Acórdão nº 906/19: "Acordam, os Conselheiros, unânimes, em Determinar o ressarcimento ao erário no montante de R$ 10.158,45, referente à
despesa com juros e multas decorrentes de pagamento intempestivo de encargos previdenciários (INSS) e PASEP."
Nesta senda, fez-se necessário solicitação de informações ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI.
E, em resposta à solicitação, o TCE fez a seguinte declaração: "Registre-se, por oportuno, que o Município de Santana do Piauí, até o dia
24.01.2022, não informou quais as providencias que foram adotadas para o ressarcimento dos valores imputados ao ex-gestor pelos acórdãos de
números 905/2019 e 906/2019 - referente ao processo de Prestação de Contas da P. M. de Santana do Piauí-Exercício de 2016".
O município de Santana do Piauí aduziu que ajuizou ações de ressarcimento de valores imputados pelos referidos Acórdãos.
É um sucinto relatório.
Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, deve
guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar
procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de
confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a
individualização dos fatos investigados e das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Da cuidadosa análise dos autos, verificou-se que o objeto deste Inquérito Civil cingiu-se a apurar denúncia contra o Município de Santana do
Piauí, quanto as despesas com juros e multa referentes ao pagamento intempestivo de encargos previdenciários no exercício financeiro de 2016.
Pois bem, ante o supradito objeto fora diligenciado no feito a fim de apurar a procedência da denúncia, bem como se houve dano ao erário
público.
Tem-se dos autos, que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí imputou valores aos gestores com a finalidade de ressarcir o dano sofrido pelo
erário público.
Neste interim, em consonância com entendimento do E. CSMP é desnecessário esforço ministerial para calcular dano ao erário quando acórdão
condenatório do TCE-PI já liquidou a quantia da lesão e pontuou o gestor responsável, justificando assim o arquivamento do presente ICP.
No azo, colaciona-se a Súmula 04 do E. CSMP/PI, a qual corrobora com o mencionado alhures:
Ademais, o Município de Santana do Piauí ajuizou ações de ressarcimento dos valores imputados pelo TCE-PI aos gestores:
Ressalta-se por oportuno que toda documentação anexada nesta Decisão, está devidamente juntada aos autos deste Inquérito Civil.
Destarte, padece de cogência prolongar a investigação ministerial que se estende estando com o seu objeto esgotado, causando aumento do
acervo procedimental desta PJ, que sem dúvidas já é enorme.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de seu
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desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Extraia-se cópia dos autos para instauração de Procedimento Administrativo para acompanhamento de execução de Título Executivo
Extrajudicial.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Picos/PI, 01 de junho de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
Promotora de Justiça

4.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO23872
Inquérito Civil 117/2018
SIMP 000018-096/2014
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de inquérito civil instaurado com a finalidade de investigar suposto ato ímprobo no fechamento da Unidade Escolar Dionísio Vicente da
Silva, no Município de São Braz-PI, ocorrida no ano de 2013.
No decorrer da instrução, foram requisitadas informações sobre a motivação do fechamento da aludida escola, além da expedição de
recomendação para que fossem observados os seguintes requisitos em situações semelhantes: a) manifestação do Conselho Estadual de
Educação do Piauí acerca do fechamento da escola; b) Justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Educação; c) Análise de
diagnóstico do impacto da ação; d)manifestação da Comunidade Escolar; e) apresentação de plano de Transporte Escolar, devendo definir rotas
dos transportes e o tempo máximo dos alunos em deslocamento; f) apresentação de outros documentos que justifiquem ao fechamento da
unidade escolar.
Assim, obteve-se da Prefeitura Municipal de São Braz cópia de documento em que se apresentou a justificativa da Secretaria Municipal de
Educação (fl. 168), aduzindo, em suma, quantidade reduzida de alunos inseridos em turma multisseriada. À fl. 169, acostou-se cópia de reunião
extraordinária com a comunidade e com o Conselho Escolar. Já à fl. 170, consta o roteiro de transporte escolar do Município de São Braz.
Outrossim, ao longo da instrução, verificou-se que o último repasse vinculado do Fundo Nacional de Educação - FNDE, efetuado em outubro de
2012 por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no importe de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais) ainda se encontra em
aplicações financeiras do município em questão. Acerca da destinação do imóvel, o atual Prefeito do Município de São Braz do Piauí informou às
fl. 178 que ele se encontra trancado, pois na localidade só existem cerca de 10 (dez) casas e que ainda não surgiu necessidade de lhe conferir
outra destinação. Por fim, o autor da representação apresentou novas imagens fotográficas, em que se vê o prédio escolar em situação de
deterioração, com telhas quebradas e envolto por matagal.
Solicitação de novas diligências (ID 2390076)
Na sequência, consta determinação de envio dos autos para o GATE (ID 2439003)
Após, novo despacho determinando a designação de audiência extrajudicial.
A realização da audiência foi prejudicada, em razão da suspensão dos feitos extrajudiciais de 17 de março de 2020 até o dia 09 de agosto de
2020, conforme os termos do ATO PGJ N" 1019/2020, em virtude da pandemia causada pelo COVID-19.
Expedição de Recomendação para o município para que realize a limpeza e conservação do prédio que sediava a Unidade Escolar Dionísio
Vicente da Silva, mantendo-o livre de qualquer material, entulho, lixo, vegetação e acúmulo de água no local, que possam causar riscos à saúde
e à incolumidade pública e que seja realizada a devida destinação do imóvel.
Não houve resposta acerca do cumprimento das medidas solicitadas, mesmo depois das reiterações de ofícios.
É o que basta relatar.
Como é sabido, a recente Lei 14.230/2021 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, sendo uma delas relacionada ao
prazo prescricional que antes, era de cinco anos após o fim de mandato eletivo ou da exoneração do cargo em comissão (art. 23, I). Tratando-se
de mandatos sucessivos, o prazo inicial era contado a partir do fim do último mandato (STJ, AgInt no REsp 1.593.994/ES, Rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 13/9/2018).
A partir da vigência da nova lei, o prazo prescricional passou para 08 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações
permanentes, do dia em que cessou a permanência, para todos os casos. Senão, vejamos:
Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso
de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
I -(revogado);(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
II -(revogado);(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
III -(revogado).(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 1º A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo
prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusãoou, caso não concluído o processo,
esgotado o prazo de suspensão.(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos,
prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial,
conforme dispuser a respectiva lei orgânica.(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do
inquérito civil.(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 4º O prazo da prescrição referido nocaputdeste artigo interrompe-se:(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
II - pela publicação da sentença condenatória;(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que
reforma sentença de improcedência;(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de
improcedência;(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de
improcedência.
No presente caso, é de bom alvitre destacar que quase 09 (nove) anos se passaram desde a ocorrência dos fatos (2013), sem a incidência de
qualquer marco interruptivo da prescrição, previstos pela Lei 14.230/2021. Face o decurso de tempo, o referido instituto impede a propositura de
ação civil pública para a responsabilização por ato de improbidade administrativa.
Quanto à eventual dano ao erário, por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 852.475, decidiu pela
imprescritibilidade da ação de ressarcimento em hipóteses de atos de improbidade dolosa, tipificados na Lei de Improbidade, ou seja, que
impliquem enriquecimento ilícito, favorecimento ilícito de terceiros ou dano intencional à Administração Pública. Senão, vejamos:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE
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DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto,
uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos
armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art.
37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo,
que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal
comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as
ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do
recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de
mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de
ressarcimento.(RE 852475, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019)
Nesse sentido, alguns pontos exigidos pela Lei 14.230/2021 para a configuração da improbidade merecem destaque: o novo art. 21, I da Lei
8.429/92 exige dano efetivo; a nova redação do "caput" do art. 10 da lei 8.429/92 exige seja a conduta dolosa e a redação do art. 1º, §3º exige a
presença de dolo específico, de forma a afirmar que se considera dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos
arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. Assim, tornou-se ainda mais complexo o enquadramento de condutas
irregulares nos tipos previstos na lei de improbidade.
De volta à análise dos autos, observa-se que, não há indícios de improbidade administrativa.
Com efeito, o procedimento de nucleação de escolas municipais visa atender uma necessidade de gestão pública e melhoria da educação
pública, extinguindo escolas multisseriadas, ainda que isso implique em fechamento de escolas municipais.
Em relação ao prédio público, caberá ao gestor decidir, de acordo com a conveniência e oportunidade, a melhor destinação, não cabendo a este
órgão impor uma decisão.
Por todo o exposto, considerando a prescrição dos atos de improbidade administrativa, bem como o exaurimento das diligências que poderiam
levar à comprovação de eventual lesão ao erário, bem como a comprovação de que o procedimento atendeu aos ditames da legislação, nos
termos do art. 10 da Resolução n. 23 do CNMP e art. 39 da Resolução nº 001/2008 CPJ-MPPI, DETERMINO o arquivamento do inquérito civil, e,
em obediência ao § 3º do mesmo artigo, faço sua remessa ao Conselho Superior do Ministério Público, com nossas homenagens aos ilustres
Procuradores de Justiça que o compõem, para homologação.
Determino, ainda, com base no art. 10, § 1º, da Resolução n° 23/2007 do CNMP e no art. 39, § 1º, da Resolução n° 001/2008 - CPJ-PI, que esta
promoção seja publicada em Imprensa Oficial.
Cumpra-se.
São Raimundo Nonato/PI, 17 de maio 2022.
Gabriela Almeida de Santana
Promotora de Justiça

4.10. PROMOTORIA DE JUSTIÇA ELEITORAL DA 96ª ZONA ELEITORAL - CAMPO MAIOR23873
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar a conduta do eleitor JOSIMAR RODRIGUES DE AZEVEDO, que apresentou fatura de energia
elétrica (Código Único nº 0867222-9) como justificativa para transferência de seu título eleitoral, declarando residir na Localidade Santa Maria,
Zona Rural do município de Nossa Senhora de Nazaré/PI, não sendo tal informação confirmada por certidão cartorária.
A conduta do eleitor de inserir em documento público declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais amolda-se, prima
facie, ao tipo previsto no art. 350 do Código eleitoral.
Em pesquisa SINESP foi constatado que o eleitor investigado cadastrou endereços distintos junto ao banco de dados da Receita Federal e do
Denatran, ambos no município de Campo Maior, sendo a última atualização datada do ano de 2012.
O titular da fatura de energia apresentada pelo eleitor no ato da transferência, senhor Antônio Alves da Silva, informou não possuir vínculo
residencial ou de parentesco com o investigado.
Foi realizada nova diligência no endereço informado pelo eleitor e mais uma vez ele não foi encontrado, sendo desconhecido pelos moradores da
Localidade Santa Maria.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
O art. 350 do Código Eleitoral tipifica o crime de falsidade ideológica eleitoral, consistente em omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais. O
objeto da proteção penal é a fé pública eleitoral e a autenticidade dos documentos.
Não obstante haver nos autos elementos que confirmem a conduta do eleitor de prestar declaração falsa à justiça eleitoral sobre o seu endereço,
com o fim de ver deferido o seu pleito de transferência de título eleitoral, os tribunais já firmaram entendimento de que a declaração de residência
falsa em documento público deve ser considerada atípica, porquanto é passível de averiguação.
Nesse sentido:
RECURSO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (ART. 350/CE). TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL. RESIDÊNCIA
NO MUNICÍPIO. FALSA DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA. SENTENÇA QUE MERECE
REFORMA. DOCUMENTO PASSÍVEL DE ULTERIOR AVERIGUAÇÃO. IRRELEVANTE PARA FINS PENAIS. PRECEDENTES STF E STJ.
CONDUTA QUE NÃO SE SUBSUME AO TIPO DO ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS
INFRINGENTES. PROVIMENTO DO RECURSO. 1- É antiga a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que a "declaração passível de
averiguação ulterior não constitui documento para fins penais." (HC n° 85976, Segunda Turma, j. 13.12.2005, rei. Min. Ellen Gracie, DJ
24.2.2006; RHC n° 43.396/RS, Primeira Turma, j. 22.8.1966, rei. Min. Evandro Lins e Silva). (...) 4- Na espécie, o falso ideológico imputado
(declaração falsa de endereço para fins de alistamento eleitoral) se amolda com perfeição à hipótese de documento que, além de
isoladamente não se prestar a demonstrar o fim pretendido (domicílio eleitoral), é sujeito à averiguação ulterior, sendo de rigor
reconhecer a atipicidade da conduta. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO CRIMINAL n 311, ACÓRDÃO n 35/2017 de
14/02/2017,
Relator(aqwe) ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA, Relator(a) designado(a) WLADEMIR SOARES CAPISTRANO, Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Data 22/02/2017, Página 4 )
Ainda, some-se o fato de ter o investigado provado possuir outros vínculos com o município de Nossa Senhora de Nazaré para além da
residência, vez possui filho matriculado em escola municipal, razão pela qual o deferimento da sua transferência eleitoral não se mostra
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ilegal.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a instauração de procedimento próprio ou promover a medida judicial cabível, ARQUIVO a
presente notícia de fato em Promotoria Eleitoral.
Publique-se em DOEMP.
Após, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 57, §1º, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019, comunicando-se à PRE/PI.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça Eleitoral

5. PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS
[]

5.1. ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA23876
REFERÊNCIA: Acordo de Cooperação Técnica n° 12/2022.
PARTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ-MPPI/ CNPJ n°05.805.924/0001-89;
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ / CNPJ: 07.444.159/0001-44
REPRESENTANTES:
CLEANDRO ALVES DE MOURA - PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
SCHEIWANN SCHELEIDEN LOPES DA SILVA - COMANDANTE-GERAL
OBJETO: Tem por objeto a convocação de policiais militares da ativa, em seus dias de folga, com a finalidade de atuação no policiamento e
guarda dos edifícios sedes do Ministério Público do Estado do Piauí, visando ao atendimento das necessidades de segurança pessoal e de
policiamento, com fulcro no art. 1º, da Lei Estadual nº 7.324/2019.
VIGÊNCIA: Da publicação a 60 meses.
FUNDAMENTO LEGAL:Lei n° 8.666/1993 e no art. 1º, da Lei Estadual nº 7.324/2019.
DATA DA ASSINATURA:31 de maio de 2022.
GESTORES:
MPPI: Arnaldo de Melo Castelo Branco Júnior - Capitão - GSI
PMPI: Leonardo de Melo Castelo Branco - Coronel - PMPI
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 19.21.0331.0010050/2021-33
REFERÊNCIA: Acordo de Cooperação Técnica n° 14/2022.
PARTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ-MPPI/ CNPJ n°05.805.924/0001-89;
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ / CNPJ: 07.444.159/0001-44
REPRESENTANTES:
CLEANDRO ALVES DE MOURA - PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
SCHEIWANN SCHELEIDEN LOPES DA SILVA - COMANDANTE-GERAL
OBJETO: Tem por objeto a convocação de policiais militares da reserva remunerada com a finalidade de atuação no policiamento e guarda dos
edifícios sedes do Ministério Público do Estado do Piauí, atendimento das necessidades de segurança pessoal e de policiamento,com fulcro no
art. 1º, da Lei Estadual nº7.339/2020.
VIGÊNCIA: Da publicação a 60 meses.
FUNDAMENTO LEGAL:Lei n° 8.666/1993 e no art. 1º, da Lei Estadual nº 7.339/2020
DATA DA ASSINATURA:31 de maio de 2022.
GESTORES:
MPPI: Arnaldo de Melo Castelo Branco Júnior - Capitão - GSI
PMPI: Leonardo de Melo Castelo Branco - Coronel - PMPI
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 19.21.0331.0010050/2021-33

6. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

6.1. COMPRAS DE MAIO/202223862
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Atendendo ao disposto no art. 16 da Lei nº 8.666/1993, a Coordenadoria de Licitações e Contratos vem tornar público as compras realizadas pelo
MP/PI no mês de Maio/2022.
Compras/empenhos/contratações por licitação/registro de preços/dispensa/inexigibilidade/adesão
Nº do Proc. Adm. /
CLC

19.21.0428.0010131
/2022-74

Modalidade de
Licitação

Objeto

Empenho (nº)

Elemento de
despesa

Contratado

V a l o r
Contratado

Pregão Eletrônico
de Nº 11/2022SRP-Ata de
Registro de
Preços nº 06/2022

Empenho em favor
da empresa Marcos
A
Arruda
de
Figueiredo - ME,
C
N
P
J
:
09.491.099/0001-46,
referente aquisição
de água mineral
conforme anexo
ASSCOMPRAS (sei 0224835), afim de
atender as unidades
do Ministério Público
do Estado do Piauí MPPI, alusivo ARP

2022NE00374
(PGJ)
Emissão:
29/04/2022

3.3.90.30 Material de
Consumo

Marcos A Arruda de
Figueiredo - ME
C
N
P
J
:
09.491.099/0001-46

R$ 36.112,00
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06/2022-. P.E
11/2022, lotes I e III.

19.21.0010.0010866
/2022-79

19.21.0427.0010007
/2022-42

19.21.0431.0011425
/2022-11

19.21.0428.0011901
/2022-08

Pregão Eletrônico
de Nº 47/2021SRP-Ata de
Registro de
Preços nº 43/2021

Empenho em favor
da empresa Flex
Projetos e Sistemas
Ltda,
CNPJ:
12.957.444/0001-07,
referente aquisição
de placas de
sinalização modular
auto personalizável
para as novas sedes
do Ministério Público
do Estado do Piauí M
P
P
I
,
confeccionadas em
alumínio extrudado e
acabamento lateral
anodizado fosco,
conforme ARP
43/2021 P.E nº
47/2021, (lote: III).

2022NE00388
(PGJ)
Emissão:
05/05/2022

4.4.90.52 Equipamentos
e Material
Permanente

Flex Projetos e
Sistemas Ltda,
C
N
P
J
:
12.957.444/0001-07

R$ 22.720,00

Pregão Eletrônico
n.º 02/2022 (Ata
de Registro de
Preços
nº
08/2022)

Empenho em favor
da empresa 2p
Comércio e Serviços
em Móveis Eireli,
C
N
P
J
:
24.476.378/0001-24,
referente aquisição
de
mesas
e
gaveteiros (material
permanente - Sei 0229829) , conforme
ARP nº 08/2022, do
P.E. nº 02/2022, pelo
Fundo Estadual de
Proteção e Defesa do
Consumidor - FPDC,
conforme ARP nº
08/2022, P. E. nº
02/2022(lotes I e II),
no exercício de 2022.

2022NE00051
(FPDC)
Emissão:
05/05/2022

4.4.90.52 Equipamentos
e Material
Permanente

2p Comércio e
Serviços em Móveis
Eireli,
C
N
P
J
:
24.476.378/0001-24

R$ 37.928,00

Pregão Eletrônico
n.º05/2021(Ata de
Registro de
Preços
nº
18/2021)

Empenho em favor
da empresa Altacon
Engenharia
e
Construção Ltda,
C
N
P
J
:
22.829.583/0001-09,
r e f e r e n t e
manutenção predial
de cobertura sede
centro e aplicação de
películas em janelas
(Gacep e Secretaria
Geral Leste) - ARP nº
18/2021, P. E. nº
05/2021, lote I, pelo
F u n d o
d e
Modernização do
MP/PI, conforme
memória de cálculo
(0229527).

2022NE00016
(FMMP/PI)
Emissão:
06/05/2022

3.3.90.39 O u t r o s
Serviços de
Terceiros P e s s o a
Jurídica

Altacon Engenharia
e Construção Ltda,
C
N
P
J
:
22.829.583/0001-09

R$ 21.939,97

Pregão Eletrônico
de Nº 15/2022SRP-Ata de
Registro de
Preços nº 10/2022

Empenho em favor
da
empresa
Suprylaser Soluções
Empresariais Eireli M E ,
C N P J :
16.479.787/0001-56,
referentre aquisição
d e
t o n e r s
compatíveis com as
marcas HP e
Samsung afim de
atender o público

2022NE00391
(PGJ)
Emissão:
06/05/2022

3.3.90.30 Material de
Consumo

Suprylaser Soluções
Empresariais Eireli ME,
C
N
P
J
:
16.479.787/0001-56

R$ 10.639,00
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interno e externo, em
atendimento, durante
as atividades de
expediente e eventos
promovidos pelo
MPPI, conforme ARP
nº 10/2022, P. E. Nº
15/2022 (lotes único)

19.21.0427.0010009
/2022-85

19.21.0427.0010008
/2022-15

19.21.0708.0011903
/2022-22

Pregão Eletrônico
n.º 02/2022 (Ata
de Registro de
Preços
nº
09/2022)

Empenho em favor
da
empresa
Homeoffice Cadeiras
Ltda,
CNPJ:
26.242.393/0001-33,
referente aquisição
de
material
permanente 30
(trinta) cadeiras
operacional espaldar
médio, estofado com
braços reguláveis e
30 (trinta) cadeiras
fixa pelo Fundo de
Proteção e Defesa do
Consumidor -FPDC
do MPPI, conforme
ARP nº 09/2022 - lote
III, P. E. Nº 02/2022

2022NE00048
(FPDC)
Emissão:
06/05/2022

4.4.90.52 Equipamentos
e Material
Permanente

Homeoffice Cadeiras
Ltda,
C
N
P
J
:
26.242.393/0001-33

R$ 62.734,50

Pregão Eletrônico
n.º 02/2022 (Ata
de Registro de
Preços
nº
09/2022)

Empenho em favor
da
empresa
Homeoffice Cadeiras
Ltda,
CNPJ:
26.242.393/0001-33,
referente aquisição
de
cadeiras
operacional espaldar
alto, cadeiras
operacional espaldar
médio, cadeiras fixa
média com braços e
longarinas de 3
lugares com braços
para este MPPI
conforme ARP nº
09/2022- P.E. nº
02/2022(lote: III).

2022NE00017
(FMMP/PI)
Emissão:
09/05/2022

4.4.90.52 Equipamentos
e Material
Permanente

Homeoffice Cadeiras
Ltda,
C
N
P
J
:
26.242.393/0001-33

R
$
117.285,25

Dispensa nº
19/2022 (Art. 24, II
da
Lei
nº
8.666/93).

Empenho em favor
da empresa Adex
Comercio de Gás
Ltda,
CNPJ:
10.509.527/0001-08,
referente aquisição
de recargas de
botijões de gás
liquefeito de petróleo
-glp, tipo glp butano,
capacidade 13kg,
pressão vapor p-13,
ponto máximo
ebulição 2, teor
máximo enxofre
volátil
0,36,
corrosividade máxima
1, nbr 8614, volume
31,5 litros, uso
doméstico para
cozimento
de
alimentos, afim de
atender ao Núcleo
das Promotorias de
Justiça de Floriano
do MPPI, conforme
dispensa nº 19/2022
(art. 24, II da Lei nº
8.666/93).

2022NE00439
(PGJ)
Emissão:
17/05/2022

3.3.90.30 Material de
Consumo
0 1
combustíveis e
lubrificantes
automotivos

Adex Comercio de
Gás Ltda,
C
N
P
J
:
10.509.527/0001-08

R$ 360,00

Página 22

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1110 Disponibilização: Sexta-feira, 3 de Junho de 2022 Publicação: Segunda-feira, 6 de Junho de 2022

19.21.0428.0012474
/2022-57

19.21.0428.0012731
/2022-05

19.21.0286.0010634
/2022-69

Pregão Eletrônico
n.º52/2022(Ata de
Registro de
Preços
nº
49/2021)

Empenho aquisição
de material de
manutenção e
construção pelo MPPI,
conforme
d e s c r i ç ã o ,
quantidade
e
especificação
descritas no termo de
referência, anexo I do
edital, que é parte
integrante desta ata,
assim como a
proposta vencedora,
independentemente
de transcrição (P. E.
nº 52/2021, ARP nº
49/2021, lotes II e III),
m e m .
C á l c .
(0235514).

2022NE00432
(PGJ)
Emissão:
17/05/2022

3.3.90.30 Material de
Consumo

Celso Luiz Moreira
da Costa,
C
N
P
J
:
26.569.874/0001-58

R$ 26.396,01

Pregão Eletrônico
n.º 49/2021 (Ata
de Registro de
Preços
nº
44/2021)

Empenho em favor
da empresa C L
Beserra & Cia Ltda EPP,
CNPJ:
07.239.237/0001-79,
referente aquisição
de material de
limpeza e higiene
para o MPPI,
conforme memória de
cálculo ARP nº
44/2021- P.E. nº
49/2021 (lotes único).

2022NE00433
(PGJ)
Emissão:
17/05/2022

3.3.90.30 Material de
Consumo

C L Beserra & Cia
Ltda - EPP,
C
N
P
J
:
07.239.237/0001-79

R $
R $
30.121,60

2022NE00475
(PGJ)
Emissão:
23/05/2022

3.3.90.36 O u t r o s
Serviços de
Terceiros Pessoa Física
06 - seleção e
treinamento

Dispensa nº
17/2022 (Art. 24, II
da
Lei
nº
8.666/93).

Empenho em favor
de Larissa Milhomem
de Sousa (psicóloga CRP 21ª - 00845),
CPF: 000.315.64356, para realização
de
curso
de
c a p a c i t a ç ã o
presencial em
"Gestão de Pessoas O Líder Enquanto
Gestor de Pessoas",
para 25 integrantes
do Ministério Público
do Piauí - MPPI, e
que atuem na área
meio do órgão bem
como estejam
participando do
programa
de
desenvolvimento de
liderança, conforme
dispensa nº 17/2022,
art. 24, II da lei nº
8.666/93 e suas
alterações
Empenho INSS
patronal (20%)
referente os serviços
PF de Larissa
Milhomem de Sousa
(psicóloga - CRP 21ª
- 00845), CPF:
000.315.643-56, para
realização de curso
de capacitação
presencial em
"Gestão de Pessoas O Líder Enquanto
Gestor de Pessoas",
para 25 integrantes
do Ministério Público

R$ 2.300,00

Larissa Milhomem
de Sousa
CPF: 000.315.64356

2022NE00476
(PGJ)
Emissão:
23/05/2022

3.3.90.47 Obrigações
Tributárias e
Contributivas
1 8
obrigações
patronais s/
serv.
de
pessoa física

R$ 460,00
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do Piauí - MPPI, e
que atuem na área
meio do órgão bem
como estejam
participando do
programa
de
desenvolvimento de
liderança, conforme
dispensa nº 17/2022,
art. 24, II da lei nº
8.666/93 e suas
alterações

19.21.0431.0013326
/2022-94

19.21.0016.0006782
/2021-68

19.21.0431.0008912
/2021-62

Pregão Eletrônico
nº 05/2021-SRPAta de Registro de
Preços
Nª
19/2021

Empenho em favor
da Construtora PHX
Ltda,
CNPJ:
04.645.099/0001-30,
r e f e r e n t e
manutenção predial
em muro e calçada
da sede que abriga
as Promotorias de
Justiça do MPPI de
Paulistana-PI
conforme pregão
eletrônico nº 05/2021
- SRP- Ata de
registro de preços nº
19/2021, lote IV.

2022NE00018
(FMMP/PI)
Emissão:
23/05/2022

3.3.90.39 O u t r o s
Serviços de
Terceiros P e s s o a
Jurídica

Construtora PHX
Ltda,
C
N
P
J
:
04.645.099/0001-30

R$ 48.479,61

Pregão Eletrônico
de Nº 09/2022

Contratação da
empresa Arvvo
T e c n o l o g i a ,
Consultoria e
Serviços Ltda, CNPJ:
25.359.140/0001-81,
para fornecimento de
serviço de firewall de
próxima geração para
segurança
da
informação de
perímetro que
possibilite
a
visibilidade e controle
de
tráfego
e
aplicações em
camada 7, filtragem
de conteúdo web,
prevenções contra
ataques e ameaças
avançadas
e
modernas, filtro de
dados, vpn e controle
granular de banda de
r
e
d
e
,
compreendendo
fornecimento de
equipamentos e
softwares integrados
em
forma
de
appliance conforme
especificações
contidas no termo de
referência", pregão
eletrônico n° 09/2022.

2022NE00486
(PGJ)
Emissão:
25/05/2022

3.3.90.40 Serviços de
Tecnologia da
Informação e
Comunicação P e s s o a
Jurídica

Arvvo Tecnologia,
Consultoria e
Serviços Ltda,
C
N
P
J
:
25.359.140/0001-81

R
$
1.060.000,00

Pregão Eletrônico
de Nº 06/2022

Empenho referente a
contratação da
empresa R M C Jales
de Carvalho Eireli,
C
N
P
J
:
13.178.565/0001-05,
especializada para
execução
de
implantação de
projeto do sistema
fotovoltaico da sede
do Ministério Público

2022NE00019
(FMMP/PI)
Emissão:
25/05/2022

4.4.90.51 Obras
e
Instalações

R M C Jales de
Carvalho Eireli,
C
N
P
J
:
13.178.565/0001-05

R
$
220.000,00
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do Estado do Piauí,
alocada no endereço
Rua Álvaro Mendes,
2294 - Centro Teresina-PI. O objeto
está expresso em um
lote abordando
aquisição
e
instalação de sistema
d e
g e r a ç ã o
fotovoltaica de
energia elétrica,
c o n f o r m e
especificações
contidas no termo de
referência (anexo I),
pregão eletrônico n°
06/2022.

19.21.0011.0012322
/2022-37

19.21.0431.0002019
/2022-27

Dispensa nº
20/2022 (Art. 24, II
da
Lei
nº
8.666/93).

Empenho em favor
da empresa A L Silva
& D S Santos Ltda,
C
N
P
J
:
02.133.017/0001-42,
referente
o
fornecimento de
flores, rosas, arranjos
florais e de coroas
fúnebres para suprir
as necessidades da
assessoria de
cerimonial do
Ministério Público do
Estado do Piauí MPPI, conforme
dispensa nº 20/2022
(art. 24, II da lei nº
8.666/93)

Pregão Eletrônico
de Nº 10/2022

Empenho em favor
da empresa Forte
Construção
e
Tecnologia Eireli
(Construforte
Tecnologia ME),
C
N
P
J
:
04.118.319/0001-77,
referente prestação
de serviços para
confecção
e
instalação de
coberturas metálicas
p
a
r
a
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 lei n°.
8.666/93; lei nº.
10.520/2002; Decreto
estadual
n°.
11.346/2004. Decreto
f e d e r a l
n º .
10.024/2019.

2022NE00487
(PGJ)
Emissão:
25/05/2022

3.3.90.30 Material de
Consumo
15 - material
p
a
r
a
festividades e
homenagens

A L Silva & D S
Santos Ltda,
C
N
P
J
:
02.133.017/0001-42

R$ 15.510,00

2022NE00020
(FMMP/PI)
Emissão:
26/05/2022

4.4.90.51 Obras
e
Instalações

Forte Construção e
Tecnologia Eireli
(Construforte
Tecnologia ME),
C
N
P
J
:
04.118.319/0001-77

R
$
104.373,11

Teresina, 03 de junho de 2022.
Cleandro Alves de Moura- Procurador-Geral de Justiça
Afranio Oliveira da Silva - Coordenador de Licitações e Contratos
Celiane Azevedo da Fonseca- Técnica Ministerial

6.2. AVISO DE LICITAÇÃO - P.E. N° 17/202223870
OBJETO: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de Elaboração de Projetos Executivos para obras de engenharia, visando
atender as necessidades do Ministério Público Estadual do Piauí, conforme especificações e exigências técnicas constantes no Termo de
Referência (Anexo I do Edital).
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TIPO: Menor Preço;
TOTAL DE LOTES: 2(dois) lotes;
MODO DE DISPUTA: Aberto;
VALOR TOTAL: O valor total fixado para a futura contratação é de R$ 569.756,70 (quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta
e seis reais e setenta centavos);
ENDEREÇO: www.comprasgovernamentais.gov.br;
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 06 de junho de 2022 no site WWW.MPPI.MP.BR, no link Licitações e Contratos, Saiba sobre as licitações do
MPPI, e no site WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR.
-Entrega das Propostas: a partir do dia 06/06/2022, às 09:00h (horário de Brasília).
-Abertura das Propostas: 22/06/2022, às 09:00h (horário de Brasília).
-Informações: pregoeiro@mppi.mp.br; 86 98163-0496.
DATA: 03 de junho de 2022.
PREGOEIRA: Tuany de Sousa França

7. GESTÃO DE PESSOAS
[]

7.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI23871
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 588/2022 - Republicação por incorreção
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº19.21.0016.0013339/2022-51,
RESOLVE:
CONCEDERao servidorBRENO REIS DO NASCIMENTO, Técnico Ministerial, matrícula nº 303, lotado junto à Coordenadoria de Tecnologia da
Informação,08 (oito)dias de compensação para serem fruídos nos dias14, 15, 17, 20, 21, 22, 23 e 24 de junho de 2022, em razão da
participação no processo de implantação do SIMP3, referente aos dias 25, 26, 27, 29 de fevereiro; 01 e 02 de março de 2022, nos termos da
Portaria PGJ/PI Nº 664/2022, sem que recaiam descontos sob o auxílio alimentação.
Teresina (PI), 17 de maio de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 683/2022
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 19.21.0065.0015565/2022-33:
RESOLVE:
CONCEDER02 (dois)dias de folga,nos dias 25 e 26 de julho de 2022, aoservidorKENNEDY BRUNO TEIXEIRA, Técnico Ministerial, matrícula
nº 192, lotado junto à 41ª Promotoria de Justiça, 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 02/01/2021 e 15/01/2022, 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 684/2022
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 19.21.0123.0015443/2022-32:
RESOLVE:
CONCEDER03 (três)dias de folga,nos dias 20, 24 e 27 de junho de 2022, ao servidorMARCOS VINICIUS FERREIRA OLIVEIRA, Assessor de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15678, lotado junto à 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II, 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 02 e 05/07/2020, 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 685/2022
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 19.21.0180.0015107/20202-04:
RESOLVE:
CONCEDER01 (um)dia de folga,no dia 20 de junho de 2022, àservidoraGLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA, Assessora de Promotoria de
Justiça, matrícula nº 15502, lotada junto à Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como
forma de compensação em razão do comparecimento aos Plantões Ministeriais do dia 29/01/2022, 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 686/2022
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 19.21.0106.0015626/2022-02:
RESOLVE:
CONCEDER03 (três)dias de folga,nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2022, aoservidorVICTOR HUGO GOMES DA SILVA PIRES, Assessor de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15645, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Palmeirais, 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 25/07/2021 e 14/05/2022, 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
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Coordenador de Recursos Humanos
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