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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ23881
PORTARIA PGJ/PI Nº 1841/2022
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 do Promotor de Justiça AVELAR
MARINHO FORTES DO RÊGO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II, referentes ao 2º período do exercício de 2022, previstas para o
período de 01 a 30 de junho de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando 30 (trinta) dias para usufruto
no período de 03 de junho a 02 de julho de 2022.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 01/06/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1844/2022
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 Portaria PGJ/PI nº 1841/2022,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ/PI nº 1580/2022, para constar o seguinte:
DESIGNAR o Promotor de Justiça JESSÉ MINEIRO DE ABREU, titular da Promotoria de Justiça de Matias Olímpio, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II, de 03 de junho a 02 de julho de 2022, em razão das férias do 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 1848/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça NAYANA DA PAZ PORTELA VELOSO para atuar nas audiências de custódia de atribuição da 7ª Promotoria
de Justiça de Parnaíba, pautadas para os dias 07, 08, 09 e 10 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), 06 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1849/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0243566 - CLC/ASSCOMPRAS, no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0431.0013326/2022-94,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor André Castelo Branco Ribeiro, matrícula nº 15243, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre o Fundo de
Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí, CNPJ n°10.551.559/0001-63, e a empresa CONSTRUTORA PHX LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.º 04.645.099/0001-30 (CONTRATO Nº 14/2022/FMMP/PI).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1850/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0250673 - CLC/ASSCOMPRAS, no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0010.0012828/2022-67,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA, matrícula nº 15641, para fiscalizar a execução da contratação referente à Nota
de Empenho nº 2022NE00508, firmada entre a Procuradoria Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a empresa A NOGUEIRA E SILVA
JUNIOR , CNPJ sob o nº 16.667.447/0001-59 (PGA nº 19.21.0010.0012828/2022-67).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1852/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0001762/2021-75,
RESOLVE:
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL à servidora ACASSIA PEREIRA DA SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista
Ministerial - Área Processual, matrícula nº 369, da Classe A, Padrão 03, para a Classe B, Padrão 04 de sua carreira, conforme artigos 16 e 17 da
Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 19 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1853/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
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nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa n° 19.21.0425.0017065/2021-17,
RESOLVE
DECLARAR ESTÁVEL no cargo de Analista Ministerial - Área Processual, o servidor ISAIAS NETO SANTOS COARACY, matricula n° 385, e
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL para o segundo padrão da classe A de sua carreira, conforme o art. 17, parágrafo único, da Lei nº
6.237, de 05 de julho de 2012, e o art. 27, alínea ''a'' e §1º, da Resolução CPJ/PI nº 05/2013, com efeitos retroativos a 13 de fevereiro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1854/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0002588/2021-83,
RESOLVE:
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL à servidora LARISSE NUNES RODRIGUES CUNHA, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Analista Ministerial, matrícula nº 374, da Classe A, Padrão 03, para a Classe B, Padrão 04 de sua carreira, conforme artigos 16 e 17 da Lei nº
6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 20 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1855/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0001654/2022-78,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor VICENTE PAULO SANTOS GOMES, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Técnico Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 320, do Padrão 05, Classe B, para o Padrão 06, Classe B de sua carreira, conforme arts.
16 e 17 da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos a 08 de janeiro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1856/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa n° 19.21.0425.0017061/2021-28,
RESOLVE
DECLARAR ESTÁVEL no cargo de Técnico Ministerial - Área Administrativa, a servidora CAMILA CUNHA BARBOSA, matricula n° 392, e
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL para o segundo padrão da classe A de sua carreira, conforme o art. 17, parágrafo único, da Lei nº
6.237, de 05 de julho de 2012, e o art. 27, alínea ''a'' e §1º, da Resolução CPJ/PI nº 05/2013, com efeitos retroativos a 11 de fevereiro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1857/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a decisão
proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa n° 19.21.0425.0004582/2020-83,
RESOLVE
DECLARAR ESTÁVEL no cargo de Técnico Ministerial - Área Administrativa, a servidora ALESSANDRA SILVA PONTES, matricula n° 407, e
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL para o segundo padrão da classe A de sua carreira, conforme o art. 17, parágrafo único, da Lei nº
6.237, de 05 de julho de 2012, e o art. 27, alínea ''a'' e §1º, da Resolução CPJ/PI nº 05/2013, com efeitos retroativos a 09 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1858/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo Ato PGJ/PI nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0352.0015217/2022-80:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a)FABIANA DE ARAÚJO COELHO,matrícula 15740, ocupante do cargo de Assessor(a) de
Promotoria de Justiça, lotado (a) junto à Promotoria de Justiça de Capitão de Campos - PI, pelo prazo de 07(sete) meses, a partir de 01 de junho
de 2022.
Retroajam-se os efeitos desta Portaria para o dia 01/06/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 06de junhode 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1859/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0008879/2022-70,
RESOLVE
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor JÂNIO VALENTE BARRETO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 339, do Padrão 05, Classe B, para o Padrão 06, Classe B de sua carreira, com fundamento no § 1º
do art. 16 da Lei Estadual nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 24 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
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PORTARIA PGJ/PI Nº 1860/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0003758/2021-18,
RESOLVE
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL ao servidor JOÃO PAULO TEIXEIRA BRASIL, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 377, da Classe A, Padrão 03, para a Classe B, Padrão 04 de sua carreira, conforme artigos 16 e 17
da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 09 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1861/2022
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 julho de 2022, conforme escala publicada no DOEMP/PI n°
1005, de 08/12/2022, bem como a conversão de1/3 de férias em pecúnia, referentes ao 2º 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 pelaPromotora de Justiça FranciscaVieira e Freitas Lourenço, datado de 30/05/2022,
RESOLVE
ADIAR,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, o saldo de 20 (vinte) dias de férias daPromotora de
JustiçaFRANCISCA VIEIRA E FREITAS LOURENÇO, titular da 46ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 2º período do exercício de
2022, anteriormente previstas para o mês 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), 06 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1862/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias do Promotor de JustiçaANTENOR
FILGUEIRAS LOBO NETO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, 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 usufrutoem
data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1863/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias do Promotor de JustiçaCLÁUDIO
BASTOS LOPES, titular da 57º 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 usufrutoem data
oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1864/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 04 a 12 de julho de 2022, 09(nove) dias remanescentes de férias à Promotora de JustiçaLIANA MARIA MELO LAGES, titular
da 56ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 1º período do exercício de 2021, anteriormente interrompidas conforme a Portaria PGJ/PI
nº 621/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de maio de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1865/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias daPromotora de
JustiçaGABRIELA ALMEIDA DE SANTANA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, referentes ao 1º período do exercício
de 2022, anteriormente previstas para o período de 01 a 30 de junho de 2022, conforme a Portaria PGJ/PI nº 864/2022,para que sejam
usufruídos 14 (quatorze) dias no período de 20 de junho a 03 de julho de 2022, ficando os 16 (dezesseis) dias remanescentes para data
oportuna.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 01/06/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1866/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
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ADIAR,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias daProcuradora de
JustiçaIVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES, titular da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, referentes ao 1º período do exercício de
2022, previstas para o período de 01 a 30 de julho de 2022, conforme a Portaria PGJ/PI nº 368/2022, ficando 30 (trinta) dias de férias para
usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1868/2022
OPROCURADOR-GERALDE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso XIV, alínea"f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDOas informações constantes nos autos do Processo SEI nº 19.21.0422.0000366/2021-79,
RESOLVE
NOMEARos candidatos aprovadosno10ºProcesso Seletivo de Estagiários do Ministério Público do Estado do Piauí, realizado em 2021, conforme
Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem enviar os documentos exigidos no Edital de Abertura nº05/2021para aSeção de Estágios, por e-mail
(estagiariosmp@mppi.mp.br)em um único arquivo PDF,no período de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da portaria de
convocação;Link para acesso à relação de documentoshttps://www.mppi.mp.br/internet/rh/crh-estagiarios/?sub=superior-e-posgraduacao:documentos-para-posse
ANEXO ÚNICO
Local de estágio: FLORIANO - PI
Área de Estágio: DIREITO
4

ANA BEATRIZ SILVA TEIXEIRA

5

MICHAEL KEVIN DA SILVA NUNES

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 06 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

1.2. EDITAIS PGJ23902
EDITAL PGJ Nº 30/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Cleandro Alves de Moura, no uso de suas atribuições previstas na
Constituição Federal de 1988, na Lei Complementar Estadual nº 12 e alterações, de 18 de dezembro de 1993, na Lei Complementar Estadual nº
13, de 13 de janeiro de 1994, e suas alterações, na Lei Estadual nº 6.237, de 5 de julho de 2012 e suas alterações,
RESOLVE:
DIVULGAR o resultado da perícia médica dos candidatos habilitados em concurso público nomeados pelas Portarias PGJ nº 1429/2022 e
1492/2022, realizada pelo Centro Integrado de Atenção do Servidor do Piauí (CIASPI) em 31/05/2022, localizado na Rua Coelho de Resende, nº
500, Centro - Sul, Teresina-PI, conforme a seguir especificado:
INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

RESULTADO

10013239

DIEGO CURY RAD BARBOSA

APTO

10007484

FELIPE DE SOUSA ALMEIDA

AUSENTE

Teresina, 06 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
EDITAL PGJ Nº 31/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Cleandro Alves de Moura, no uso de suas atribuições previstas na
Constituição Federal de 1988, na Lei Complementar Estadual nº 12 e alterações, de 18 de dezembro de 1993, na Lei Complementar Estadual nº
13, de 13 de janeiro de 1994, e suas alterações, na Lei Estadual nº 6.237, de 5 de julho de 2012 e suas alterações,
CONSIDERANDO a disposição do item 3 da Portaria PGJ/PI Nº 1429/2022, segundo o qual os Analistas Ministeriais - Área Processual seriam
convocados para participar de audiência pública para escolha da lotação, de acordo com a ordem de convocação e as vagas disponibilizadas
pelo Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE:
1. CONVOCAR os candidatos nomeados pelas Portarias PGJ/PI Nº 1429/2022 e 1492/2022, para AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ESCOLHA DAS
CIDADES DE LOTAÇÃO, a ser realizada no dia 7 de junho de 2022, às 10 (dez) horas, na Coordenadoria de Recursos Humanos, situado na
Rua Álvaro Mendes, nº 2294 - Centro, 4º andar, CEP 64000-060, Teresina-PI, objetivando o preenchimento de vagas disponíveis, conforme
Anexo Único deste edital.
2. CONVOCAR todos os candidatos nomeados pela Portaria PGJ/PI Nº 1429/2022 e 1492/2022 que estão aptos a assumirem o respectivo cargo,
para cerimônia de posse, a ser realizada no dia 7 de junho de 2022, às 10:30 horas, na Coordenadoria de Recursos Humanos, situado na Rua
Álvaro Mendes, nº 2294 - Centro, 4º andar, CEP 64000-060, Teresina-PI.
3. A Audiência Pública para escolha das cidades de lotação se dará somente para os candidatos nomeados para os cargos de Analista Ministerial
- Área Processual.
4. A escolha da cidade de lotação dar-se-á em observância à ordem de convocação do candidato no concurso público, constante da Portarias nº
1429/2022 e 1492/2022, considerando a alternância entre as listas de candidatos que concorreram na lista geral, na lista dos candidatos negros e
dos deficientes.
5. Será permitida a escolha da opção de lotação por procurador, mediante procuração, com firma reconhecida e poderes específicos,
acompanhada de cópia autenticada de documento oficial de identificação do candidato e apresentação de documento de identificação original do
procurador.
6. O candidato que se fizer representado assumirá total responsabilidade pela escolha realizada pelo seu procurador, arcando com as
consequências de eventuais erros de seu representante.
7. O candidato que, por si ou seu procurador, não atender à chamada nominal de acordo com a classificação, poderá exercer o seu direito após a
escolha do último classificado.
8. A ausência de manifestação dos candidatos, pessoalmente ou por procuração, para a escolha de lotação das cidades, conforme este Edital,
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implica na renúncia ao direito de escolha, ficando a critério da Administração a lotação para uma das vagas remanescentes.
9. O resultado da Audiência Pública será publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPPI.
10. Compete à Coordenadoria de Recursos Humanos adotar todas as medidas necessárias objetivando o fiel cumprimento deste Edital.
11. Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Teresina, 06 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
ANEXO UNICO
Vagas disponibilizadas para o cargo de Analista Ministerial - Área Processual
Cidade

Nº de vagas

São Raimundo Nonato

1

Simplício Mendes

1

Teresina, 06 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
[]

2.1. PORTARIAS 23901
PORTARIA Nº 35/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizados no Processo SEI sob o nº19.21.0150.0014259/2022-70.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o
respectivopagamentode1(uma) diáriae 1/2 (meia) diária,totalizando adiáriaem valor deR$712,50 (Setecentos e doze reais e cinquenta
centavos),em favor doPromotorde JustiçaMARIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO,titular da Promotoria de Justiça de Água Branca- PI,
pordeslocamentodeÁgua Branca- PI para Campo Maior - PI, no período de 27 a 28/06/2022,para, sem prejuízo de suas funções,responder
pela 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior- PI, conforme Portaria PGJ nº 1934/2021(Sei nº 0242390).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOque a (o) beneficiária (o) das diárias, referidas no art.
1º desta Portaria,apresente, até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 06de junhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 36/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizados no Processo SEI sob o nº19.21.0025.0014664/2022-31.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o
respectivopagamentode1(uma) diáriae 1/2 (meia) diária,totalizando adiária novalor deR$712,50 (Setecentos e doze reais e cinquenta
centavos),em favor daPromotora de JustiçaGIANNY VIEIRA DE CARVALHO, titular da 54ª Promotoria de Justiça de Teresina PI,pordeslocamentodeTeresina - PI para Floriano - PI, no período de 13 a 14/06/2022,para, sem prejuízo de suas funções,responder pela 1ª
Promotoria de Justiça de Floriano - PI, conforme Portaria PGJ nº 1271/2022(Sei nº 0244653).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOque a (o) beneficiária (o) das diárias, referidas no art.
1º desta Portaria,apresente, até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 06de junhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 37/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizados no Processo SEI sob o nº19.21.0074.0014588/2022-87.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o
respectivopagamentode1/2 (meia) diária,totalizando adiária novalor deR$ 237,50 (Duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos),em
favor daPromotora deJustiçaGILVANIA ALVES VIANA, titular da 2ªPromotoria de Justiça de Corrente- PI,pordeslocamentodeCorrente- PI
para Parnaguá- PI, no dia 01/06/2022,para, sem prejuízo de suas funções,responder pela Promotoria de Justiça de Parnaguá - PI, conforme
Portaria PGJ nº 2171/2014(Sei nº 0244357).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOque a (o) beneficiária (o) das diárias, referidas no art.
1º desta Portaria,apresente, até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
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Teresina - PI, 06de junhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 38/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizados no Processo SEI sob o nº19.21.0073.0014734/2022-40.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o
respectivopagamentode2(duas) diáriae 1/2 (meia) diária,totalizando adiáriaem valor deR$1.187,50 (Um mil, cento e oitenta e sete reais e
cinquenta centavos),em favor doPromotorde JustiçaANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO,titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba PI,pordeslocamento de Luís Correia - PI para Teresina- PI,no período de 12a 14/06/2022,paraatuar na sessão do Tribunal Popular do Júri
referente ao Processo Penal nº 0000021-65.2015.8.18.0036, no dia 13 de junho de 2022, na comarca de Altos-PI, conforme designado
naPortariaPGJ/PI nº 1347/2022(Sei nº 0245030).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOque a (o) beneficiária (o) das diárias, referidas no art.
1º desta Portaria,apresente, até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 06de junhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 39/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizados no Processo SEI sob o nº19.21.0171.0014907/2022-10.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020, o respectivopagamentode1/2 (meia) diária,totalizando adiáriaem valor
líquido deR$156,28 (Cento e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos),em favor doPromotor de JustiçaRAFAEL MAIA NOGUEIRA,
titular da Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil - PI,por deslocamentodeTeresina- PI para Campo Maior, no dia 30/05/2022,para, sem
prejuízo de suas funções,responder pela 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior - PI, conforme Portaria PGJ nº 1227/2021(Sei nº
0245878).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOque a (o) beneficiária (o) das diárias, referidas no art.
1º desta Portaria,apresente, até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 06de junhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 40/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizados no Processo SEI sob o nº19.21.0340.0012674/2022-51.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020, o respectivopagamentode1(uma)diária complementar,totalizando
adiáriaemvalor líquido deR$R$312,57 (Trezentos e doze reais e cinquenta e sete centavos),em favor daPromotora de JustiçaFABRICIA
BARBOSA DE OLIVEIRA, e Coordenadora do GACEP, pordeslocamento de Teresina-PI para Parnaíba-PI, referente aoperíodo
de29/05/2022,complementação de diária, devido o deslocamento ter ocorrido um dia após o solicitado inicialmente, paraprestar auxílio à 8ª
Promotoria de Justiça de Parnaíba/PIna realização dasvisitas técnicas às unidades de Polícia Militar de Parnaíba/PI (2º BPM), do Corpo
de Bombeiros Militar de Parnaíba/PI e da Polícia Técnico-Científica de Parnaíba/PI,conformePortariaPGJ/PI nº 1212/2022(Sei nº 0232999).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOque a (o) beneficiária (o) das diárias, referidas no art.
1º desta Portaria,apresente, até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 06de junhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 41/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizados no Processo SEI sob o nº19.21.0333.0014967/2022-34.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o
respectivopagamentode1(uma) diáriae 1/2 (meia) diária,totalizando adiária novalor deR$1.872,00 (Um mil, oitocentos e setenta e dois
reais),em favor doPromotor de JustiçaJOÃO MALATO NETO, eSubprocurador de Justiça Jurídico, pordeslocamentodeTeresina- PI para
Brasília - DF, no período de 13 a 14/06/2022,paraparticipar da segunda reunião do eixo processual do Grupo Nacional de
Acompanhamento Legislativo e Processual (GNPL), no dia 14/06/2022, a partir das 10h, no Escritório de Representação da Região Sul,
localizado no Setor de Administração Federal Sul (SAFS), em Brasília/DF, conforme designado emPortaria PGJ/PI nº1553/2022 (Sei nº
0246237).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOque a (o) beneficiária (o) das diárias, referidas no art.
1º desta Portaria,apresente, até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
Página 7

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1111 Disponibilização: Segunda-feira, 6 de Junho de 2022 Publicação: Terça-feira, 7 de Junho de 2022

(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 06de junhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 42/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizados no Processo SEI sob o nº19.21.0100.0013521/2022-85.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020, o respectivopagamentode03 (três) diária e1/2 (meia) diária,totalizando
adiáriaem valor líquido deR$1.093,99 (Um mil e noventa e três reais e noventa e nove centavos),em favor doPromotor de JustiçaJOSÉ
MARQUES LAGES NETO, titular da 11ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI,por deslocamentodeTeresina- PI para Caracol -PI, noperíodo
de 02 a 05/05/2022,para, sem prejuízo de suas funções que exerce,responder pela Promotoria de Justiça de Caracol- PI, conforme Portaria
PGJ nº 2018/2017 (Sei nº 0238095).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOque a (o) beneficiária (o) das diárias, referidas no art.
1º desta Portaria,apresente, até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 06de junhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 43/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizados no Processo SEI sob o nº19.21.0075.0015224/2022-69.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o
respectivopagamentode1(uma) diáriae 1/2 (meia) diária,totalizando adiária novalor deR$712,50 (Setecentos e doze reais e cinquenta
centavos),em favor daPromotora de JustiçaMICHELLINE RAMALHO SEREJO SILVA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos - PI,
pordeslocamentoPicos- PI para São João do Piauí-PI, no período de 06a 07de junhode 2022,para, sem prejuízo de suas funções que
exerce,responder pela 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí -PI, conforme Portaria PGJ nº 1295/2022(Sei nº 0247831).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOque a (o) beneficiária (o) das diárias, referidas no art.
1º desta Portaria,apresente, até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 06de junhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 44/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizados no Processo SEI sob o nº19.21.0324.0015249/2022-24.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o
respectivopagamentode3(três) diárias e 1/2 (meia) diária,totalizando adiária novalor deR$3.388,00 (Três mil, trezentos e oitenta e oito
reais),em favor daPromotorade JustiçaFLÁVIA GOMES CORDEIRO, e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação
e Cidadania - CAODEC, pordeslocamento deTeresina - PIpara Vitória - ES,no período de 28/06/2022 a01/07/2022,paraparticiparda II
Reunião Ordinária do Grupo Nacional de Direitos Humanos - GNDH, na referida cidade,conforme designado naPortariaPGJ/PI nº
1512/2022(Sei nº 0249018).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOque a (o) beneficiária (o) das diárias, referidas no art.
1º desta Portaria,apresente, até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 06de junhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PI23877
Procedimento Administrativo n° 35/2022.
Simp n° 000549-310/2021.
Objeto: Apurar supostas irregularidades consubstanciadas na negativa do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de São João do Piauí
em emitir Certidão de Nascimento.
PORTARIA Nº 43/2022.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, pela Promotora de Justiça
respondendo, Dra. Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente com
fulcro no art. 129 da Constituição Federal, no art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo art. 7º e art. 8º, inciso III da Resolução
nº 174/2017 do CNMP;
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CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando
informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva (CF, art. 129, inciso VI);
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que disciplina a
instauração e tramitação do Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO ter sido instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato n° 130/2021 (Simp n° 000549-310/2021), diante de notícia de
supostas irregularidades consubstanciadas na negativa do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de São João do Piauí em emitir
Certidão de Nascimento;
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da necessidade de reiterar o expediente encaminhado, oficiando o
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de São João do Piauí para que informe a base legal ou código de normas que fundamenta a
negativa em registrar o nascimento de bebês diante do fato de que o detentor da guarda da mãe somente possui a sua guarda provisória;
RESOLVE,com fundamento nos art. 7º e art. 8º, ambosda Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP):
CONVERTER a Notícia de Fato Notícia de Fato n° 130/2021 (Simp n° 000549-310/2021), em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se
as devidas providências:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
4) Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, por correspondência eletrônica, sobre a instauração desse procedimento;
5) Oficie-se o Chefe do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de São João do Piauí, instruindo-se com cópia dos presentes autos,
requisitando, reiteradamente, no prazo de 10 (dez) dias, que preste informações nos autos sobre a base legal ou código de normas que
fundamenta a negativa em registrar o nascimento de bebês diante do fato de que o detentor da guarda da mãe somente possui a sua guarda
provisória.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de
praxe.
Apresentadas novas informações ou expirado o prazo de suspensão, proceda-se com a regular movimentação do feito, e tornem os autos
conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí - PI, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo.
Promotora de Justiça

3.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL - PI23878
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 46/2020
SIMP 000411-221/2020
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA), instaurado sob o SIMP 000411-221/2020, em 17.11.2020, a partir deRelatório
Situacional, recebido nesta Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil (PJMG) em 10.11.2020, oriundo do Conselho Tutelar do Município de
Monsenhor Gil/PI, noticiando suposta situação de risco em que estariam inseridos os infantes F.W.L. da C. e J.C.L., filhos da Sra. Cleudiane de
Oliveira Lopes Cabral, todos residentes na municipalidade em comento.
Conforme relatado, a genitora dos menores estaria lhes privando do uso de eletrodomésticos comuns a todos da residência, assim como estaria
mantendo os suprimentos alimentícios trancados em um dos cômodos, por muitas vezes deixando os adolescentes sem a alimentação básica
diária, por mero capricho e com apoio irrestrito do seu companheiro, padrasto dos menores.
Ademais, também fora consignado que o menor F.W.L. da C. é pessoa com deficiência e a menor J.C.L., há alguns anos, foi abusada
sexualmente por seu tio que se encontra foragido desde o ocorrido, com mandado de prisão preventiva em aberto, razão pelo qual o padrasto,
constantemente, ofenderia a enteada com termos pejorativos, responsabilizando-a pela situação delineada.
Em despacho de ID: 32100938, foi determinada a expedição de ofício ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e à
Secretaria de Saúde de Monsenhor Gil, requisitando visitas domiciliares e relatórios situacionais.
Em ID: 32805111, foram juntados os documentos remetidos pelos supracitados Órgãos Municipais, no mês de abril de 2021, os quais, em
síntese, apontavam que a família necessitaria de acompanhamento e orientação, razão pela qual, estaria sendo assistida pela equipe da
Estratégia de Saúde da Família.
Tendo em vista o lapso temporal decorrido desde as últimas requisições, foi determinada, em Despacho de ID 53220575, a expedição de novos
ofícios àSecretaria de Saúde do Município de Monsenhor Gil, e àCoordenadora do CREAS, solicitando novas informações acerca do caso para
verificação da atual situação da família em acompanhamento.
Por meio do Ofício n.80/2022, em resposta ao Ofício PJMG n. 337/2022, a Secretaria de Saúde do Município de Monsenhor Gil informou o que
segue:
"O presente relatório baseia-se em uma visita domiciliar, atendendo à solicitação do Ministério Público do Estado do Piauí Promotoria de Justiça
de Monsenhor Gil, através do ofício PJMG n° 174/2022, solicitando realização de visita domiciliar para avaliação de suposta situação de risco de
F.W.L. da C.(deficiente auditivo) e da menor J.C LC-16 anos. bem como as condições socioeconômicas da senhora Maria Cleudiane de Oliveira
Lopes, genitora do jovem e da menor citados. Foi realizada a visita domiciliar dia 25/05/2022, na localidade Baixão dos Ribeiros/Vila Maria (zona
rural do município de Monsenhor Gil), onde a referida família é residente e domiciliada. Na oportunidade a senhora Maria Cleudiane se
encontrava em casa, junto com a adolescente J.C.L.C, onde na oportunidade avaliamos a situação socioeconômica e de saúde da
supramencionada família. Identificamos que a referida senhora mora com os filhos e o companheiro há cerca de 4(quatro) anos, o senhor Elivani
dos Santos Oliveira, em uma residência própria, com 4(quatro) cômodos, de taipa, em razoáveis condições estruturais, água encanada, energia
elétrica. Acerca da renda familiar a senhora informou que recebe uma pensão por morte do ex-esposo de meio salário mínimo; o valor de 1(um)
salário mínimo referente ao beneficio de prestação continuada, garantido pela lei orgânica de assistência social-LOAS, concedido ao jovem
Francisco Wanderson(deficiente auditivo) e a renda do trabalho informal do companheiro que trabalha como eletricista. A genitora do jovem e dos
adolescentes nos informou que os filhos estão matriculados na escola, e que conforme as possibilidades eles têm acesso a alimentação
adequada e a tudo que precisam. A adolescente J.C.L.C, como informado em relatório anterior precisa de atendimento psicológico, onde
encaminharemos o caso para a secretaria de educação, para que o psicólogo escolar acompanhe, já que a família tem dificuldade de se deslocar
até a sede do município para buscar o referido atendimento. Vale dizer ainda que, o jovem e a adolescente, além de estarem devidamente
matriculadas na escola, com vacinas em dia, saudáveis e assim como toda a família, assistidas pela equipe de ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA
FAMILIA
Entendemos dessa forma que, a família deve ser acompanhada continuamente por alguns profissionais da equipe multiprofissional do Município
(Assistente Social, Psicólogo). visando enfrentamento e superação das circunstâncias Vivenciadas pela família, onde na oportunidade a
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adolescente J.C L.C, já recebeu encaminhamento para tratamento psicológico. E importante destacar que, diante da denúncia realizada pelo
conselho tutelar, a senhora Maria Claudiane tem consciência da forma como deve cuidar dos filhos, apesar de não assumir nenhuma forma de
negligência e carência na provisão de necessidades básicas aos filhos. Portanto, salientamos necessidade de acompanhamento e orientação aos
membros da família supramencionada, buscando fortalecer vínculos familiares e superação dos fatos ocorridos com os membros do núcleo
familiar."
No mesmo sentido, em resposta ao ofício PJMG n. 336/2022, aCoordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS), salientou o seguinte:
"Na data de 24 de maio de 2022 foi realizada visita a senhora Cleudiane de Oliveira Lopes Cabral, residente na Localidade Vila Maria, zona rural
de Monsenhor Gil/PI. As técnicas foram recebidas por sua filha, a adolescente Jaqueline. Ao ser questionada se estaria tudo bem com ela,
Jaqueline afirmou que sim e sobre os seus irmãos, afirmou que estão todos bem. Quanto à Cleudiane, de início apresentou certa resistência em
receber as técnicas, mas, explicou que não estava entendendo quem a estava procurando, por isso não foi ao encontro das profissionais.
Prosseguiu-se com a escuta qualificada, agora com a senhora Cleudiane, que relatou que está tudo bem com sua família, que agora tem um
companheiro e não foram mais importunados pelo agressor de Jaqueline. Quanto aos outros dois filhos de Cleudiane, Anderson é PCD
(deficiência auditiva e visual) e recusa-se a usar os aparelhos auditivos e óculos, não consegue se adaptar; está estudando na localidade Baixa
Grande e frequentando o AEE. O filho do meio de Cleudiane, já maior de idade, está residindo em Brasília com uma tia, irmã de Cleudiane, foi em
janeiro/22 e provavelmente ficará até o final do ano. As técnicas também perguntaram se a família estaria necessitando de apoio psicossocial ou
assistencial, ao que Cleudiane afirmou que no momento não, que tudo está bem. Por tratar-se de adolescente vítima de violência, o CREAS
seguirá com o acompanhamento da família, prestando os serviços e as orientações que se fizerem necessárias e forem solicitadas a esta
instituição."
Verifica-se, pois, que, assim como a Coordenadora do CREAS, a Secretária de Saúde do Município de Monsenhor Gil salientou que a
família em tablado se encontra saudável, recebendo acompanhamento da Equipe Estratégia da Família, bem como auferindo renda
suficiente ao seu sustento, além de ter sido ressaltado o fato de que o jovem e a adolescente que ainda residem com a genitora se
encontram frequentando Intuição Escolar de modo adequado, não se encontrando atualmente em situação de vulnerabilidade. Frisa-se,
ainda, que a adolescente que outrora sofrera violência sexual, se encontra sendo acompanhada psicologicamente.
É relato do essencial.
É sabido que toda investigação, seja ela ministerial ou não, bem como o acompanhamento de situação de risco a direitos individuais
indisponíveis, tem início por força de indícios ou ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade de atuação concreta e resolutiva do
órgão investigador, o qual busca informações que possam ser utilizadas como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles
indícios inaugurais.
Não se nos afigura producente, dentro de uma sociedade que clama por uma atuação resolutiva, eficiente e concomitante ao acontecimento dos
fatos, apenas se dar prosseguimento a Notícias de Fato (NF's), Procedimentos Administrativos (PA´s), Procedimentos Preparatórios (PP´s) e
Inquéritos Civis (IC´s), com reiterados despachos de prorrogação, sem a menor indicação de irregularidade objetivamente considerada.
Dentro desta visão organizacional e funcional, buscando-se a máxima eficiência possível, é que se está a analisar cada procedimento instaurado,
para o fim de verificar objetos investigativos delimitados (necessário, ante a existência de outros órgãos de controle); a possibilidade de
continuidade; e outros atos, para verificação da necessidade de prosseguimento e atualização do SIMP.
De outra banda, nos termos do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o PA é o instrumento
próprio da atividade-fim destinado a:
acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Por seu turno, a Resolução n° 174/2017 do CNMP dispõe em seu art. 4º, I, o seguinte, mutatis mutandi aplicável aos PA's:
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; (GRIFO NOSSO)
No caso de que se cogita, de se registrar que o PA em exame objetivava fundamentalmente apurar e acompanhar suposta situação de risco em
que estariam inseridos os infantes F.W.L. da C. e J.C.L., filhos da Sra. Cleudiane de Oliveira Lopes Cabral.
In casu, após as diligências empreendidas por este Parquet, constatou-se, por meio dos relatórios remetidos CREAS e pela Secretária
de Saúde do Município de Monsenhor Gil, que a família em tablado se encontra saudável, recebendo acompanhamento da Equipe
Estratégia da Família, bem como auferindo renda suficiente ao seu sustento, além de ter sido ressaltado o fato de que o jovem e a
adolescente que ainda residem com a genitora se encontram frequentando Intuição Escolar de modo adequado, não se encontrando
atualmente em situação de vulnerabilidade, motivo pelo qual não mais remanesce fundamento para o prosseguimento do presente
procedimento.
De sorte que a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, pois inexiste fundamento para adoção de
quaisquer outras providências a cargo desta PJMG, tampouco há necessidade de acompanhamento, uma vez que ocorreu a resolução do objeto
do presente PA.
Assim, da cuidadosa análise dos autos, é imperioso reconhecer, neste momento, que não há mais fatos que justifiquem a intervenção do
Ministério Público, no caso em questão, tampouco razões para a continuidade de tramitação do presente PA, considerando que a demanda em
tablado já fora solucionada, visto que a se família se encontra sendo acompanhada pela Rede de Proteção do Município de Monsenhor
Gil, não mais existindo situação de vulnerabilidade.
À vista do exposto, inexistindo outra providência judicial ou extrajudicial a ser adotada, uma vez que restou solucionado o objeto do presente PA,
com fundamento no arts. 12 e 13 da Resolução CNMP nº 174/2017, PROCEDO AO ARQUIVAMENTO RESOLUTIVO DO PRESENTE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, sem remessa dos autos ao E. Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/PI).
DEIXO DE NOTIFICAR o(a) NOTICIANTE, não só por haver sido o PA instaurado por dever de ofício (Art. 13, § 2º da Resolução 174/2017 do
CNMP), mas também ante a resolutividade alcançada.
A título de providências finais, DETERMINO:
A COMUNICAÇÃO ao CSMP-PI da decisão de arquivamento dos presentes autos, em atendimento ao Ofício Circular nº 004/2017 - CGMP/PI, de
17/01/2017, bem como ao CAODEC, para conhecimento;
Ao ARQUIVAMENTO deste protocolo no SIMP, com as atualizações necessárias, para fins de controle.
Cumpra-se, com urgência.
Monsenhor Gil (PI), datado e assinado digitalmente.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça

3.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI23879
PORTARIA N° 11/2022 (INQUÉRITO CIVIL Nº 01/2022-MPPI/2PJB)1
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª
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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 8625/932, 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 que, em caso de situações de violação às normas jurídicas por pessoas físicas ou jurídicas, incumbe ao Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade
administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem (artigo
25, inciso IV, "b", da Lei nº 8.625/1993);
CONSIDERANDO que, conforme estatui o art. 37, caput, da Constituição Federal, 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, Moralidade, Eficiência, Publicidade
e Impessoalidade;
1 Protocolo Simp nº 000455-138/2022
2 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;

3.4. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI23880
ATA DE AUDIÊNCIA
1. Dados gerais
IDENTIFICAÇÃO
DA REUNIÃO

A presente Audiência irá dispor sobre a comunicação dos sistemas da FMS ou sobre o melhor controle no sistema, com
objetivo de facilitar a dispensação de medicamentos da Rede para os pacientes.

DATA/HORÁRIO

04/05/2022, às 10:30

LOCAL

Auditório sede leste do Ministério Publico do Estado do Piauí.

2. Participantes
NOME

ÓRGÃO

Eny Marcos Vieira Pontes

Promotor de Justiça da 29ª PJ

Larysse Pinheiro Miranda Carvalho-

Gerente de Saúde Mental da FMS

Elizandra Ferreira Pires

Coordenadora do CAPS AD

Nádia Maria Santos Spíndola Miranda

Diretora da Atenção Básica - DAB/FMS

Marina Leite G. Serra

Consultório Na Rua

Melissa de Carvalho Soares Lima

Consultório Na rua

Handerson R. R. Lima

Gerente Farmácia/ FMS

Cleonildo Nunes de Macedo

Gerente Substituto / FMS

Renê Vieira Rocha

Chefe de Redes / FMS

Nádia Mª Santos Spíndola

FMS/DAB

Lívia Maria Moura Leal

Médica Pisiquiátra - CAPS AD

Laryssa Pinheiro Miranda Carvalho

Gerente de Saúde Mental / FMS

O Promotor de Justiça Eny Marcos Vieira Pontes iniciou a audiência tecendo informações preliminares e regras previstas para a ocorrência da
audiência extrajudicial. Que a tem como pauta a comunicação dos sistemas da FMS e escolha de um sistema que facilite a vida do paciente
quanto a dispensação de medicamentos da Rede.
Sr. Cleonildo Nunes, Gerente Substituto informou que utilizam dentro da rede hospitalar o Sistema HÓRUS, onde se faz o controle da entrega
dos medicamentos aos pacientes.
Sr. Renê Vieira, Chefe de Redes, explicou que existem dois sistemas, um que controla a Atenção Básica, que é o HÓRUS, que é um sistema
que foi implantado pelo Ministério da Saúde, e outro Sistema que existe na Rede Hospitalar, é o Gestor Saúde, que é um sistema contratado
via licitação; que esses sistemas não se comunicam; que poderiam fazer essa comunicação se houvesse abertura por parte do Ministério da
Saúde; que uma solução seria colocar o sistema que está na gestão hospitalar ser colocado na atenção básica.
Dr. Eny Marcos questionou se não poderia ser feita o contrário, em vez de levar o sistema Gestor Saúde para a atenção básica, levar o
HÓRUS.
Sr. Renê Vieira, Chefe de Redes, informou que não sabe informar se o HÓRUS poderia ser utilizado na Gestão Hospitalar, porque o Gestor
Saúde é implantado por módulos e não teria problema em ficar com dados de entrada e saída de paciente e ficar só com farmácia, mas na
Rede hospitalar quando o paciente dá entrada, existe a integração da medicação que o paciente utiliza.
Dr. Eny Marcos enfatizou que chamou os Gestores de TI da FMS para essa audiência devido a fala dos profissionais que estavam na ponta
quanto ao controle e entrega dos medicamentos para os pacientes, especialmente para os pacientes da saúde mental.
Dra. Elizandra Ferreira, Coordenadora do CAPS AD, informou que no CAPS AD o controle é através do sistema HÓRUS, instalado desde o
ano de 2019 e que consegue visualizar, por exemplo, se o usuário pegou a medicação em outro local, ou em outro CAPS, ou em outra UBS;
que tem algumas especificidades, em que alguns usuários dizem que perderam ou que roubaram a medicação; que é pedido o boletim de
ocorrência, e somente com o boletim tem a abertura para dispensar a medicação, pois o usuário de álcool ou outras drogas têm algumas
Página 11

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1111 Disponibilização: Segunda-feira, 6 de Junho de 2022 Publicação: Terça-feira, 7 de Junho de 2022

especificidades, alguns por exemplo, pegam a medicação e usam ela toda; que no CAPS AD criaram algumas estratégias, através do
atendimento médico, para dispensa de medicação, para liberação de medicação para pessoas externas; que no sistema, através do cartão do
SUS, faz a visualização para ver a pessoa; que em instituições que não tem o HÓRUS instalado não tem como visualizar.
Dr. Eny Marcos informou que o controle é pelo Cartão do SUS e infelizmente existe a possibilidade de uma pessoa ter mais de um cartão de
SUS, então perguntou se é possível o cadastro ser realizado pelo CPF.
Sr. Handerson Lima, Gerente da Assistência Farmacêutica Atenção Básica, informou que hoje em dia os CAPS não fazem parte da Gerência
de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, porque fazem parte da Gerência Hospitalar; que hoje em dia para toda Atenção Básica,
inclusive os CAPS, o Sistema usado é o sistema HÓRUS; que é sistema do Ministério da Saúde; que de acordo com o Ministério a opção de
uso é o sistema HÓRUS; que outra opção de uso é a criação de sistema próprio, com um software próprio que possa fazer basicamente tudo
que o HÓRUS faz; que tenha características próprias desejadas pelo usuário, mas que também repasse as informações ao Ministério da
Saúde; que essa alternativa acaba sendo inviável em muitos locais devido aos custos; que o sistema HÓRUS não consegue ser 100%
utilizado; que ainda deixa muito a desejar; que já houve recomendação ao Ministério da Saúde; que entende que o sistema HÓRUS é bom
para municípios menores, pois a carga de informações de um município de grande porte como Teresina fica muito grande e acaba que o
sistema se torna lento; que hoje em dia Teresina tem 90 unidades básicas que precisam fornecer informações; que quando o usuário precisa
de um relatório, o sistema demora a informar; que o Ministério da saúde tem ciência dessas dificuldades que o sistema traz; que desde o ano
2019 o Ministério da Saúde está desenvolvendo um novo sistema; que será um sistema do Ministério da Saúde interligado ao E-SUS; que será
perfeito, porque esse sistema é a partir do momento que o médico faz a utilização do sistema através do E-SUS, ficam registrados os
medicamentos do paciente, a pessoa na farmácia conseguiria acessar e dar baixa no próprio sistema E-SUS; que a pandemia tornou tudo
difícil; que houve uma roda de comunicação entre interessados para saber o desenvolvimento desse sistema; que a informação que se teve foi
que houve uma parada porque a empresa que estava desenvolvendo teve o encerramento da licitação e talvez voltarão com o novo sistema;
que, por enquanto, pode-se trabalhar o sistema que se tem hoje, que é o HÓRUS; que é um sistema voltado para a Atenção Básica, que tem a
parte da atenção especializada, que é aquela voltada para os medicamentos excepcionais; que o sistema HÓRUS não é bem-adaptado, que
ele não foi projetado para uso hospitalar, que é difícil conseguir utilizar esse sistema em um ambiente hospitalar, porque deixa de ter ações
que o hospital vai precisar; que é um sistema que se tem dificuldade de usar ele no setor da odontologia, porque tem muitos itens
odontológicos que não estão disponíveis; que ficam comunicando ao Ministério da Saúde na tentativa de conseguir fazer o controle de estoque
da odontologia nesse sistema; que já tem esse sistema transportado para todas as Unidades Básicas de Saúde; que ainda precisão de
treinamentos constantes, devido à rotatividade de profissionais.
Sr. Handerson Lima, em continuação, informou que no município de Teresina são 07 CAPS, dentre eles, em 05 CAPS o sistema está
funcionando normalmente e em 01 já estão promovendo a implantação, enquanto em apenas 01 está existindo dificuldade, onde inclusive a
Assistência Farmacêutica da Atenção Básica já conversou com a Assistência da Gerência Hospitalar para apoiarem essa providência; que é de
extremamente importância ter esse sistema, especialmente nos CAPS; que muitas vezes o paciente consegue receber o remédio novamente
porque faz outra consulta e obtém outra receita, mas o HÓRUS consegue fornecer esse recurso; que quando o paciente vai receber a
medicação pelo cartão do SUS, remete ao nome do paciente e ao CPF, onde conseguem confirmar a identidade desse paciente e se ele já
recebeu o medicamento, ou seja, é possível impedir a dupla dispensação; que quando a unidade fica sem internet perde-se o controle dessa
dispensação, pois, neste caso, se o paciente chega com a receita e está tudo correto é obrigatório o fornecimento; que quando o sistema volta,
tem que lançar a medicação e só então percebe-se que o paciente já tinha recebido e ai não tem mais o que fazer, pois não pode negar o
atendimento para o paciente porque o sistema estava fora do ar; que são detalhes que hoje em dia não acontece mais com tanta frequência,
porque a internet melhorou em relação ao que já foi no passado; que os profissionais já estão mais treinados para lidar com este tipo de
situação; que é necessário reforçar os treinamentos.
Sr. Renê Vieira, Chefe de Redes, informou que o sistema tem alguns problemas, onde um funcionário de uma Unidade de Saúde só pode ver
o estoque de medicamentos da unidade de saúde na qual ele é cadastrado; que existe a dificuldade de se só obter a informação de onde é
que tem o medicamento certo; que o sistema E-SUS no momento de preenchimento do prontuário é possível ter informações do HÓRUS de
algumas unidades próximas, que não é possível ver todas as unidades; que é interessante que o paciente receba logo esse medicamento, mas
o sistema tem problema que impedem o avanço; que o sistema que está sendo usado na rede hospitalar é um contrato recente, e que existe a
possibilidade fazer um aditivo para expandir aos CAPS e a atenção básica; que nos CAPS seria usado nas farmácias e do prontuário do
paciente; que hoje pode ser aditivado e caso não seja possível, pode ser feita uma nova licitação e ver com a Gestão de Licitação a compra de
um novo sistema de farmácia.
Dr. Eny Marcos enfatizou que a contratação de um novo sistema demora e que seria mais interessante avançar neste momento com a
ferramenta que as Unidades têm hoje em dia e concluir a inclusão de todos os 7(sete) CAPS no sistema HÓRUS; que durante uma possível
falta de internet não custa nada mandar mensagem para outra unidade e lá pesquisar no sistema se houve o fornecimento do medicamento ao
paciente; que isso é necessário para evitar o duplo fornecimento do mesmo medicamento, pois esse medicamento não é apropriado e não é
utilizado corretamente, isso pode causar um dano a paciente ou pode também é dilapidar o patrimônio público, no caso fornecendo duplo ou
indevidamente.
Sr. Handerson Lima explicou que na prática são de 30 a 40 pacientes em fila para atendimento e a unidade está sem sua internet, o que torna
difícil a verificação; que fazem algumas alternativas para solucionar o problema devido ao fluxo.
Dr. Eny Marcos questionou a Dra. Lívia, psiquiatra do CAPS AD, se dentro dos protocolos estabelecidos de dispensação desse medicamentos
de uso controlado existe o limite de fornecimento mensal.
Dra. Lívia Maria, Médica Pisiquiátra do CAPS AD, respondeu que essa limitação é delineada pela própria legislação; que os psicotrópicos que
se usam no CAPS, os que seriam receitas de controle especial ou receituário azul, são liberados no máximo para 60 dias; que a legislação
permite isso; que os da receita amarela são fornecidos para 30 dias; que na prática diária, principalmente no CAPS AD, e pelo perfil de
pacientes que fazem o acompanhamento, há o atendimento e faz a restrição de acordo com cada paciente, ao paciente do dia a dia, ao
paciente que tem o perfil de dependência maior de medicação; que na sua prática para aquele paciente individual, tenta restringir; que em
relação ao sistema, houve uma dificuldade alguns dias depois da implantação; que antigamente conseguia entregar ao paciente, ele se
responsabilizando; que uma cartela do remédio Diazepam atualmente vem com 30 comprimidos; que se um paciente vai usar um por dia, vai
ter que ser dispensado para ele então 30 comprimidos; que antes era possível monitorar e dispensar aos poucos a medicação, mas hoje em
dia tem que liberar a quantidade da cartela da medicação; que no caso da medicação Diazepam, que é uma medicação de controle azul, o que
se consegue fazer no CAPS é se responsabilizar em reter a medicação do paciente, para que o paciente não faça o abuso da medicação, pois
alguns pacientes dependentes químicos usam a medicação para potencializar o efeito da droga, ou muitas vezes vendem a medicação para
conseguir o dinheiro para uso de droga.
Dr. Eny Marcos lembrou dificuldade do deslocamento do paciente para pegar a medicação com a restrição do transporte público e com o
bloqueio; que tem até uma demanda na Promotoria sobre a suspensão dos vales-transporte; que questionou se o paciente, por exemplo, pode
receber 10 comprimidos diretamente na consulta e o restante receber em um CAPS próximo a residência.
Dra. Lívia Maria respondeu que os pacientes que fazem tratamento no CAPS AD precisam ir até tratamento, são diferentes de pacientes que
fazem tratamento por transtorno depressivo, diferentemente de um tratamento de um quadro psicótico, pois são pacientes que possuem muita
mudança comportamental do que de uso de medicação; que o paciente não tem como fazer um tratamento de dependência química indo uma
vez no CAPS AD para receber o remédio e tomar em casa; que o paciente pode receber a medicação para no máximo 60 dias e quando não
tem no CAPS ele pode receber na UBS ou em outro CAPS.
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Dr. Eny Marcos informou que como encaminhamento será oficiado o Sr. Danilo Saraiva, Gerente de Assistência Farmacêutica Hospitalar, para
implantação do Sistema HÓRUS nos dois CAPS que ainda estão pendentes de uso do sistema, que são o CAPS INFANTOJUVENIL e o CAPS
3 Sul.
Dr. Eny Marcos ainda relembrou a resposta do Dr. Gilberto sobre os vales- transporte, onde disse que estão tendo uma dificuldade técnica
porque o órgão responsável pela emissão dos vales não expede mais fisicamente; que informou que está tentando resolver esse problema,
mas que ainda não tem uma posição da SETUT; que segundo o Dr. Gilberto, a resolução do problema, depende mais da SETUT do que da
FMS.
Dra. Larysse Pinheiro, respondeu que em relação aos usuários de saúde mental, estão fazendo um levantamento junto aos CAPS; que
conversou o secretário Flávio que é o superintendente de trânsito e que está muito relacionado com a questão dos vales; que enviou, em
resposta à Promotoria de Justiça, a Portaria que bloqueia a comercialização a confecção de vales-transportes, como eram fornecidos aos
usuários dos CAPS; que existe esse bloqueio; que na conversa explicou toda a situação dos pacientes da saúde mental e estão fazendo todo
o levantamento juntos a todos os CAPS para saber quais usuários utilizam esse vale, a quantidade média, principalmente os usuários dos
CAPS AD; que não tem como dar um cartão magnético com 30 vales, pois eles, os pacientes, acharão uma forma de vender esse cartão
magnético para o uso de substância entorpecente; que tudo isso já foi repassado para o Secretário, para que se possa conseguir controlar de
uma forma diferente os usuários de saúde mental, porque tem especificidades e ele compreendeu muito bem.
Dr. Eny Marcos, como encaminhamento, solicitou que enviasse resposta à Promotoria de Justiça sobre o vale-transporte para os pacientes da
saúde mental.
Dra. Karla Danielle questionou sobre as pessoas que tem preenchem os requisitos do passe livre, se é feita uma triagem no CAPS, para o
paciente ter o direito ou não, pois sabe que pessoas com deficiência têm direito ao passe livre, pela Lei Municipal, que essa questão dos vales
não se enquadra nessa pessoa com deficiência.
Dra. Elisandra, Coordenadora do CAPS AD, informou que é uma das grandes queixas, pois o dependente químico não entra nesse quadro,
mas alguns outros transtornos que também são acompanhados no CAPS, por exemplo, um transtorno depressivo recorrente, não entra como
deficiência, agora os pacientes com retardo mental, esquizofrenia, com transtorno bipolar, ou alguns dependentes com transtorno residual com
sequela se enquadram no perfil; que o CAPS preenche e o paciente consegue receber o passe livre.
A Sra. Marina Leite, Enfermeira do Consultório na Rua, informou que está sendo discutida há muito tempo que as casas de saúde não tem
nomenclatura no Ministério da Saúde e que, por exemplo, durante a epidemia de dengue chega usuário que chega dar pena; que os hospitais
estão todos lotados e consequentemente o paciente não tem para onde ir, está na rua, numa praça, com dengue, com febre; que estão
pegando muita mulher violentada, onde foi morta uma criança de quatro meses na barriga e não tinha vaga para essa mulher e pediram
acolhimento na casa do caminho, que são várias situações.
Dr. Eny Marcos informou que a SEMCASP foi notificada para esta audiência, que não vieram, não enviaram representante e não justificaram a
ausência.
Dra. Marina Leite, informou que a Casa do Caminho foi inaugurada para 100 leitos e hoje só está funcionando 25 leitos, com apenas 01(um)
cuidador; que tem uma equipe da FMS lá dentro e que ficam se perguntando onde estão os outros 75 leitos.
Dr. Eny Marcos informou que área de Assistência Social é de responsabilidade da 49ª Promotoria de Justiça e que reforçará o pedido,
encaminhando ofício à Dra. Míriam, reforçando o clamor da Casa do Caminho
Dra. Nádia Maria Santos Spíndola Miranda, Diretora da Atenção Primária, informou que esteve na audiência anterior, do dia 16 de março, e
que naquela audiência ficou pactuado uma conversa com o Gestor para que aumentasse o número de equipes de Consultórios na Rua; que
levou proposta ao Gestor e que diante de todo o cenário que o município está vivenciando com relação a dengue, onde tiveram que ampliar
várias equipes, houve a decisão de que, a princípio, não vão ser ampliadas as equipes no momento, mas diante da necessidade que foi
exposta na reunião anterior, foi completada a equipe; que naquele dia,16 de março, só havia os profissionais de Assistência Social,
Enfermagem e Técnicas e o Médico; que naquele momento faltava o profissional psicólogo e existia a necessidade colocar mais um Assistente
Social, mas a discussão contínua aberta; que vai novamente em outro momento também discutir com o Gestor para que se consiga avançar
também no sentido de ampliar mais uma equipe do Consultório na Rua.
Dr. Eny Marcos solicitou que Dr. Nádia encaminhasse o projeto de ampliação das equipes do Consultório na Rua para a 29ª Promotoria para
conhecimento; que sugeriu que busque junto ao Ministério da Saúde a aprovação desse projeto.
Dra. Marina Leite informou que a cidade de Teresina foi contemplada com 10(dez), pois existem provavelmente quase 4.000(quatro mil)
pessoas em situação de rua no município Teresina; que são informações partidas da Atenção Básica, da Estratégia de Saúde da Família; que
pode ter um cadastro duplo com o cadastro do Consultório na Rua; que, enfim, foi contemplada com 10; que na visão delas seriam 04, um para
cada região.
Dra. Nádia Maria respondeu que quando levou a proposta para o Gestor foi exatamente isso que foi barrado, porque o município tem que ter
uma contrapartida e o recurso que vem do Ministério da Saúde não daria para manter mais essa equipe; que dentro do projeto tem que
contemplar todos esses gastos para implantar e custear o funcionamento do serviço.
Dr. Karla questionou à Gerência Estadual sobre as unidades de acolhimento previstas na Portaria, no artigo nono, pois essa unidade de
acolhimento existiu uma vez aqui no município de Teresina e foi fechada; que é um serviço de saúde e tem uma previsão tanto de adulto para
a criança, justamente com essa destinação para as pessoas que usam crack, álcool e outras drogas, que teria a de adulto e a infantojuvenil;
que acha que tem um valor de instalação de 500.000(quinhentos mil reais) se for adulto como infantojuvenil; que os serviços do Ministério da
Saúde não são implantados se há uma sobrecarga e uma dificuldade para os outros serviços, porque fica um buraco, uma lacuna de pessoas
que teriam é perfil da UAI ( Unidade de Acolhimento Infantil); que é um dispositivo do SUS, não é na Assistência Social e ela não existe no
Estado e não existe no Município de Teresina; que quer saber se eles têm algum estudo ou destinação, porque existe financiamento do
Ministério da Saúde.
Dr, Eny relembrou que existia o serviço, mas a FMS solicitou ao Ministério da Saúde a mudança para um CAPSI e foi aceito; que na época a
justificativa foi que não tinham pacientes suficientes para manutenção de uma UAI; que questionou se há intenção da Fundação Municipal de
Saúde para retomada ou implantação desse serviço de Unidade de Acolhimento.
Sra. Marina Leite informou que de acordo com Ministério da Saúde há possibilidade de acolhimento de propostas; que a dificuldade é a
manutenção; que tem uma proposta que já foi apresentada e está na mesa do Prefeito, até para o levantamento de possibilidades de verbas
de Vereadores; que a implantação desse serviço ajudará a desafogar os CAPSi, pois tem muitos usuários que tem condições de estar em
outro serviço e de voltar para a sociedade; que tem essa proposta de fazer o Centro de Convivência para desafogar a Rede e trabalhar de
forma de continuar o tratamento e também voltar à sociedade; que estão buscando parceiros para este projeto; que já tem um projeto escrito,
que já foi apresentado e só precisa de verba para implantar e para manter essa equipe; que estão no processo de organização e que
provavelmente ele não saia ainda este ano.
Por fim, Dr. Eny Marcos agradeceu a todos presentes na audiência e informou que se for o caso realizará outra audiência para dar
continuidade ao debate.
3. Encaminhamentos
3.
1

Oficiar o Sr. Danilo Saraiva, Gerente de Assistência Farmacêutica Hospitalar, para implantação do Sistema HÓRUS nos dois CAPS que
ainda estão pendentes de uso do sistema, que são o CAPSI e o CAPS 3 Sul. Prazo de 10 dias.

3.

Oficiar o Presidente da FMS para que responda à Promotoria de Justiça sobre a solução quanto ao vale-transporte para os pacientes da
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2

saúde mental. Prazo de 10 dias.

3.
3

Oficiar a Diretora da Atenção Primária para apresentar o projeto de ampliação das equipes do Consultório na Rua. Prazo de 10 dias.

E para constar, de ordem do Promotor de Justiça da 29ª PJ, eu, Sabrina Marta Silva Araújo, Técnica Ministerial, encerro a presente ata.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 29ª PJ

3.5. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA23884
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.
Teresina-PI, 02 de Junho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ª PJ - Meio Ambiente e Urbanismo

3.6. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS23885
INQUÉRITO CIVIL Nº 39/2022
Portaria n.º 59/2022
SIMP Nº 000067-107/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face o disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, com o fito de apurar suposta irregularidade praticada pelo município de São Miguel do Fidalgo/PI, na nomeação de Ermando
Soares de Sousa para o cargo de Chefe de Gabinete (Portaria n.º 007/2022), configurando possível ato de nepotismo, tendo em vista o
referido senhor ser irmão do atual gestor municipal Erimar Soares de Sousa., RESOLVE, nos termos legais, instaurar o presente
INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se no livro respectivo;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, Andreza Bezerra Rodrigues, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, ou
eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio de
Combate à Corrupção e ao Patrimônio Público - CACOP, enviando-lhes cópias da presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Sede das Promotorias de Justiça de OeirasPI, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
Autue-se aos autos a Notícia de Fato nº 68/2022, com os documentos que a acompanham;
RECOMENDE-SE à Prefeitura Municipal de São Miguel do Fidalgo-PI que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, promova a exoneração de
Ermando Soares de Sousa do cargo comissionado de Chefe de Gabinete (Portaria n.º 007/2022) da referida municipalidade, considerando o
parentesco em segundo grau com o Prefeito Erimar Soares de Sousa, encaminhando, no mesmo prazo, a esta Promotoria de Justiça, cópia do
ato de exoneração do referido cargo público;
RECOMENDE-SE, ainda, à Prefeitura Municipal de São Miguel do Fidalgo-PI que, IMEDIATAMENTE, passe a exigir que os nomeados para
cargos comissionados ou o designado para função gratificada, antes da posse, declare por escrito não ter relação familiar ou de parentesco
consanguíneo, em linha reta ou colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Secretários
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Municipais e Vereadores, bem como com os demais ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento, que detenham a atribuição de
nomear e exonerar ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas no âmbito da administração pública municipal, devendo comunicar
a esta 2ª Promotoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acerca do acatamento da presente Recomendação, sob pena de adoção das
medidas judiciais cabíveis à espécie.
Comunique-se a eventuais interessados acerca da presente instauração, com cópia da portaria.
Cumpra-se.
De Teresina p/ Oeiras-PI, data da assinatura digital.
(assinado digitalmente)
JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO
Promotor de Justiça, respondendo pela 2ª PJ de Oeiras

3.7. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS23886
Protocolo: 002470-361/2021
Procedimento Administrativo - Controle Externo da Atividade Policial SIMP nº 002470-361/2021
Objeto: Averiguar supostos maus tratos praticados por policiais militares durante a prisão em flagrante de Francisco Marciel Alencar da Silva,
ocorrida em 19/08/2021.
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo oriundo da conversão de notícia de fato, instaurada a partir de informação colhida na Audiência de
Custódia do sr. Francisco Marciel Alencar da Silva, o qual relata a suposta prática de maus-tratos realizados por policiais militares.
Foi determinada a notificação do sr. Francisco Marciel Alencar da Silva, a fim de ser ouvido acerca dos fatos narrados (supostas agressões
praticadas pelos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante na data de 19/08/2021). Entretanto, restou infrutífera, uma vez que não
foi localizado no endereço indicado nos autos, conforme certidão (ID 53594072).
Em busca realizada por esta Promotoria no sistema PJE foram encontrados processos judiciais em face do sr Francisco, nos autos nº 080245559.2022.8.18.0032, inclusive, consta informações, advindas de missão policial (ID 27195851), de que atualmente reside no Estado do Maranhão,
todavia, ninguém soube informar o endereço exato.
Éo relatório.
Destarte, diante da impossibilidade de localização da suposta vítima, faz-se necessária a realização de notificação, via edital, através do Diário
Oficial do Ministério Público, para que forneça suas informações de contato, endereço ou se apresente a esta Promotoria de Justiça, com fim de
que seja realizada a oitiva para esclarecimento dos fatos.
ISTO POSTO, DETERMINO:
a) Notifique-se FRANCISCO MARCIEL ALENCAR DA SILVA, através da publicação de edital de notificação no Diário Oficial Eletrônico do
Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), para que, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação do presente edital, encaminhe
suas infomações de contato (e-mail, número telefone, WhatsApp ou outro meio) ou endereço atualizado a ser apresentado na Secretaria das
Promotorias de Justiça de Picos-PI, através de seu endereço eletrônico: sedepicos@mppi.mp.br ou compareça a esta Promotoria para que seja
ouvido acerca do suposta prática de maus-tratos realizados durante sua prisão em flagrante.
CUMPRA-SE, servindo este de requisição formulada pelo Ministério Público, com o devido registro de praxe.
Procedida à diligência e esgotado o prazo para recebimento de recurso, proceda-se com o registro de praxe para encerramento do presente
protocolo.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIO VERDEJO G. JUNIOR
Promotor de Justiça

3.8. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR23887
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) Nº 04/2020 SIMP Nº 000004-410/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se do Procedimento Administrativo (PA) nº 04/2020, instaurado sob o SIMP nº 000004-410/2020, no dia 29 de abril de 2020, no âmbito do
GRUPO REGIONAL DE PROMOTORIAS INTEGRADAS NO ACOMPANHAMENTO DA
COVID-19 - Regional Campo Maior, com o fito de acompanhar a implementação de Plano Operativo Emergencial do Hospital Regional de Campo
Maior - HRCM para atender à demanda decorrente da COVID-19, sito no Município de Campo Maior/PI.
Portaria acostada equivocadamente ao feito (ID 31307689).
Na portaria de inauguração (ID 31307925), foram determinadas as seguintes providências: 1. Expedição de ofício à Direção Geral do Hospital
Regional de Campo Maior, requisitando, no prazo de 48 horas, seja apresentado plano operativo emergencial do hospital para assistência e
mitigação de danos às pessoas infectadas pelo vírus, contendo as seguintes informações: a) o planejamento da assistência contendo o fluxo do
atendimento (descrever as unidades de saúde públicas, privadas e filantrópicas contratadas que integrarão a rede de assistência de suporte ao
Hospital); b) recursos humanos (qual o aporte de pessoal além dos descritos no CNES que atuarão em cada unidade de saúde acima descrita);
c) investigação diagnóstica (quais os serviços de imagem e laboratorial contratados para dar o suporte ao Hospital); 2. Em igual prazo, informar
quantos leitos de enfermaria e de UTI, dentro da própria estrutura do HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR, estão disponíveis para
atendimento de casos de COVID-19 e se há dentro do plano de ação emergencial a possibilidade de aumentar os números de leitos, em caso de
aumento de incidência dos casos; [...]; 6. A juntada aos autos os Decretos Estaduais nº 18.884/2020, 18.895/2020 e 18.901/2020, do Plano de
Contingência do Piauí e do Fluxograma Covid-19.
Foi enviado ao HRCM o ofício nº 91/2020, requisitando-lhe as seguintes informações: 1. Seja apresentado plano operativo emergencial do
hospital para assistência e mitigação de danos às pessoas infectadas pelo vírus, contendo as seguintes informações: a) o planejamento da
assistência contendo o fluxo do atendimento (descrever as unidades de saúde públicas, privadas e filantrópicas contratadas que integrarão a rede
de assistência de suporte ao Hospital); b) recursos humanos (qual o aporte de pessoal além dos descritos no CNES que atuarão em cada
unidade de saúde acima descrita); c) investigação diagnóstica (quais os serviços de imagem e laboratorial contratados para dar o suporte ao
Hospital); 2. Em igual prazo, informar quantos leitos de enfermaria e de UTI, dentro da própria estrutura do HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO
MAIOR, estão
disponíveis para atendimento de casos de COVID-19 e se há dentro do plano de ação emergencial a possibilidade de aumentar os números de
leitos, em caso de aumento de incidência dos casos (ID 31323478).
O Conselho Superior do Ministério Público e o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS/MPPI) foram comunicados acerca da
instauração desse PA, conforme os comprovantes de comunicação localizados respectivamente nos ID's 31323481 e 31323489.
A portaria de instauração foi enviada para publicação no Diário Oficial do MPP(ID 31323492).
Foram colacionados ao feito o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020 (ID 31323499), o Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020 (ID
31323507) e o Plano Estadual de Contingência para o Enfrentamento da Infecção Humana pelo Coronavírus (2019-nCov) do Estado do Piauí (ID
31323524).
Foi enviado ao HRCM o ofício nº 125/2020, requisitando-lhe as seguintes informações: a) Foram admitidos novos profissionais de saúde na
unidade hospitalar, especificar a quantidade, área e regime de contratação; b) Ocorre atraso de pagamento de remuneração a profissionais com
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vínculos precários/temporários, desde que data e qual o montante do numerário; c) Se a unidade hospitalar recebeu da SESAPI ou fez aquisição
do medicamento hidroxicloroquina, cloroquina ou outro destinado ao tratamento de pacientes COVID19, informar o estoque atual por
medicamento; d) Se existe plano de contingência para reposição dos recursos humanos em caso de afastamento durante esse período da
pandemia, especificar e descrevê-lo (ID 31354592).
O HRCM encaminhou o ofício nº 111/2020-HRCM em resposta ao ofício nº 125/2020, com as seguintes informações: Item A - Em decorrência da
pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), os profissionais considerados do grupo risco (idade, obesidade, comorbidades e etc.) em
relação ao vírus foram afastados 24 (vinte e quatro) profissionais, com base nas recomendações da Organização Mundial de Saúde e nos
Decretos do Governador do Estado. Diante disso foi necessária a contratação temporária de 04 (quatro) profissionais e regime de plantões, uma
enfermeira, uma assistente social e dois administrativos para suprir parte dos profissionais afastados; Item B - Informamos que consta em aberta
a folha de pagamento do mês de abril de 2020. No montante de R$ 181.000,00 (cento e oitenta e um mil reais) para pagamentos dos
profissionais; Item C-A unidade hospitalar recebeu da SESAPI medicamentos destinados ao tratamento de pacientes COVID-19; Item D Atualmente não existe um Plano de Contingência do Hospital de Campo Maior de reposição de Recursos Humanos em caso de afastamento dos
profissionais lotados. Contudo, diante dos afastamentos de profissionais do grupo de risco de acordo com a OMS, Decretos Ministeriais e
Estaduais, foi feito um
levantamento (protocolo nº AA-900.1.007362/2) da necessidade da contratação de novos profissionais para suprir a demanda no aumento de
casos de pacientes acometidos do COVID-19 no município de Campo Maior e adjacências (ID 31403807).
Acompanham a resposta apresentada pelo HRCM os seguintes documentos: 1. Recibo de medicamentos; 2. Cópia de ofício solicitando à
SESAPI incremento financeiro extra para a contratação de profissionais para atuarem na linha de frente de enfrentamento ao COVID-19; 3.
Relação de profissionais afastados (ID 31403807).
Foi certificada a perda de prazo para apresentação de resposta ao ofício nº 91/2020, enviado à supracitada unidade de saúde (ID 31405152).
Em despacho localizado no ID 31423053, foram determinadas as seguintes medidas: a) Pela reiteração da requisição constante do ofício
91/2020, constando a advertência; b) Ao retorno da informação remeta o procedimento ao Centro de Apoio, a fim de que se emita parecer
técnico, inclusive acerca da necessidade de diligências.
O HRCM apresentou resposta extemporânea ao ofício nº 91/2020, informando que: 1. Não foi formalizado um plano operativo emergencial do
hospital para assistência a pandemia da COVID-19, conforme solicita o Ministério Público Estadual. Foram feitas algumas adequações na rotina e
no atendimento do hospital em decorrência do novo coronavírus; 2. Quanto ao planejamento da assistência contendo o fluxo do atendimento, a
gestora do hospital informa que não tem unidades privadas ou filantrópicas contratadas para integração de rede de atendimento. Na sistemática
atual, a unidade hospitalar opera com a transferência de pacientes graves, através da Central Estadual de Regulação de leitos, para hospitais
com UTI, tendo em vista que atualmente possui apenas leitos clínicos e de estabilização; 3. O hospital atua com os profissionais já existentes,
mas que foi feito um remanejamento dos profissionais para uma área da unidade hospitalar no intuito de atender de forma exclusiva os casos
relacionados à COVID-19; 4. A unidade hospitalar possui aparelho de raio x próprio, mecanismo laboratorial que faz teste rápido da COVID-19 e
coleta de SWab para envio ao Laboratório Central - LACEN, além de exames de hematologia e bioquímica, essenciais à uma unidade de pronto
atendimento; 5. O hospital possui 5 (cinco) leitos clínicos e 1 (uma) sala de estabilização com 2 (leitos), além de 1( sala) de estabilização com 1
(um) leito no pronto socorro, entretanto, não possui leitos de Unidade de Terapia Intensiva
- UTI; 6. Existe uma previsão de ampliação de leitos exclusivo para o COVID se houver necessidade, o qual prevê a ocupação do espaço da
antiga maternidade do hospital que atualmente se encontra fechada (ID 31436157).
O PA foi enviado ao CAODS para emissão de parecer técnico (ID 31603704), sendo a solicitação cadastrada no Centro de Apoio sob o nº
376/2020 (ID 31612885).
O CAODS sugeriu a realização de reunião virtual com a Direção do Hospital Regional de Campo Maior e a Secretaria de Estado da Saúde para
mensurar o déficit de Recursos Humanos, ou proceder ao ajuizamento de ACP, visando a contratação e disponibilização de quantitativo de
profissionais, necessários para o pleno funcionamento regular do Hospital (ID 32189804).
No despacho de ID 32358100, foi determinado que "a Secretaria mantenha contato com a direção do hospital para fim de indicação de uma data
e horário específico para uma reunião por videoconferência" e "de posse desse indicativo, se agende no aplicativo Microsoft Teams uma reunião,
com convite aos demais membros integrantes do Grupo de Trabalho Covid/Campo Maior, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e à
Secretaria Estadual da Saúde".
O prazo do presente PA foi prorrogado (ID 33204054).
Foi realizada reunião, no dia 21/06/2021, via Plataforma Microsoft Teams, tendo como pauta o acompanhamento dos atos de execução ao
combate da COVID-19 no Hospital Regional de Campo Maior - HRCM e como participantes o então coordenador em exercício do CAODS, Jorge
Luiz da Costa Pessoa; Dr. Marcondes Pereira de Oliveira, Promotor de Justiça do Grupo Regional de Campo Maior; médicos do MPPI;
representante do CREFITO-14; representantes do COREN/PI; representante do COSEMS/PI; representantes da DIVISA/PI; Joselma Oliveira,
diretora de Unidade de Descentralização e Organização Hospitalar (DUDOH/SESAPI); Elis Marina Luz Carvalho, servidora do CAODS MPPI;
Kellen Samantha Prado S. Vieira, assessora da 1ª PJCM (ID 33205234). O andamento da reunião foi prejudicado, ante a não notificação do
representante do HRCM para participar da reunião.
Ao final da reunião, restou deliberado que: a) O CREFITO-14 e o COREN/PI se comprometeram encaminhar os relatórios de inspeções
realizados nos últimos meses no HRCM; b) Juntada dos relatórios de inspeção (CREFITO-14 e o COREN/PI), nos autos do procedimento; c)
Será encaminhado ofício ao Hospital Regional de Campo Maior solicitando novas informações, quanto à estrutura disponível, relacionado ao
tratamento do COVID-19; d) O CAODS agendará inspeção online, com vistoria in loco do Hospital Regional de Campo Maior/PI, transmitido via
plataforma Teams, designada para o dia 02/08/2021, às 09hs00min.
O CREFITO-14 encaminhou relatório de inspeção virtual, realizada no dia 21.06.2021, e o relatório de fiscalização presencial, realizada em
19.04.2021, ambas no HRCM (ID 33301884).
A unidade de saúde em comento encaminhou resposta ao OF.GAB01. Nº33/2021, com as seguintes informações: 1. Em 2020 a SESAPI
promoveu um teste seletivo exclusivo para atuação nos setores covid dos hospitais. O Hospital de Campo Maior foi contemplado com 01 médico,
04 enfermeiros, 03 técnicos e 02 fisioterapeutas. Esclarecemos que para suprir a demanda em termos de aporte de pessoal, o HRCM remanejou
profissionais de outros setores. Enfatizamos que com a suspensão das cirurgias eletivas, nos permitiu promover tal remanejamento sem prejuízos
para a assistência; 2. quanto aos gases medicinais, compete-nos esclarecer que desde agosto/2020 o hospital dispõe destes canalizados não só
no Setor Covid, mas nas enfermarias cirúrgicas, clínicas e Pronto Socorro. Os equipamentos adquiridos constam em anexo; 3. Não dispõe de
UTI, entretanto, o Setor Covid atualmente funciona com 03 leitos de estabilização e 25 leitos para tratamento clínico; 4. O Censo diário demonstra
período de estabilidade quanto ao número de pacientes internados nesta unidade, perfazendo uma média diária de 06 pacientes/dia desde o
início do mês de julho/2021, portanto, havendo aumento de incidência de casos a atual estrutura dispõe de capacidade para atender (ID
33392229).
Anexos à resposta estão: a escala de servidores do mês de julho de 2021; relação de equipamentos destinados ao setor Covid; Protocolo de
Tratamento Covid; Protocolo do fluxo de atendimento dos casos suspeitos ou confirmados com Covid-19; Fluxograma de atendimento (ID
33392229).
O CAO de Defesa da Saúde comunicou a suspensão da inspeção/visita técnica nas instalações do Hospital Regional de Campo Maior/PI, que
seria realizada no dia 02 de agosto de 2021, às 9h, pela plataforma Teams, devido à mudança de gestão desse Centro de Apoio (ID 33392323).
Foram juntados aos autos relatórios de vistorias realizadas e encaminhados pelo CRM-PI (ID 33554074).
Foi realizada nova reunião, no dia 16.08.2021, pela Plataforma Microsoft Teams, para tratar da implantação do plano operativo emergencial no
HRCM (ID 33564159). Na oportunidade, foram dados os seguintes encaminhamentos: 1. O Hospital deverá realizar todas as adequações
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apontadas nos relatórios de vistoria da DIVISA, COREN, CRM-PI e CREFITO, dentro dos prazos estabelecidos; 2. O Grupo Regional de
Promotorias Integradas no Acompanhamento da Covid-19 - regional Campo Maior deve examinar e compilar todas as inadequações apontadas
nos relatórios dos órgãos de fiscalização e organizar prazo para realizar uma nova inspeção de modo a verificar se foi tudo sanado.
Foram acostados, ao feito, relatórios de vistorias realizadas no HRCM pela DIVISA e pelo CREFITO e encaminhados pelo CAODS, bem como
listagem de profissionais do estabelecimento de saúde e ficha de identificação (ID 33566570).
Em razão da dissolução dos Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento da Covid-19, o feito foi redistribuído para a 2ª
PJCM pois dotada de atribuições para a temática saúde pública (ID 53382594).
Vieram os autos.
É o relato do essencial.
De início, importa salientar que este agente ministerial inicialmente assumiu a respondência da 2ª PJCM no dia 16 de agosto de 2021,
respondência que se findou em 27 de abril de 2022 e teve início novamente na mesma data, conforme Portarias PGJ de designação (PORTARIA
PGJ/PI n° 1959/2021 e PORTARIA PGJ/PI Nº 1227/2022) e de revogação (PORTARIA PGJ/PI Nº 1226/2022).
É sabido que toda investigação, seja ela ministerial ou não, bem como o acompanhamento de situação de risco a direitos individuais
indisponíveis, tem início por força de indícios ou ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade de atuação concreta e resolutiva do
órgão investigador, o qual busca informações que possam ser utilizadas como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles
indícios inaugurais.
Não se nos afigura producente, dentro de uma sociedade que clama por uma atuação resolutiva, eficiente e concomitante ao acontecimento dos
fatos, apenas se dar prosseguimento a Notícias de Fato (NF's), Procedimentos Administrativos (PA´s), Procedimentos Preparatórios (PP´s) e
Inquéritos Civis (IC´s), com reiterados despachos de prorrogação, sem a menor indicação de irregularidade objetivamente considerada.
Assim, dentro desta visão organizacional e funcional, buscando-se a máxima eficiência possível, é que se está a analisar cada NF, PP e IC
instaurado, para o fim de verificar objetos investigativos delimitados (necessário, ante a existência de outros órgãos de controle); a possibilidade
de continuidade; e outros atos, para verificação da necessidade de prosseguimento e atualização do SIMP.
Da cuidadosa análise dos autos, é imperioso reconhecer, neste momento, não há fatos que justifiquem a intervenção do Ministério Público (MP)
no caso em questão.
Conforme a lei processual civil, o Órgão Ministerial intervirá quando a natureza da lide ou qualidade das partes justificarem a intervenção, em
benefício
dos interesses sociais, coletivos lato sensu e individuais indisponíveis (NCPC, arts. 176 e 177; CF, arts. 127 e 129).
Nesse sentido, reza o art. 129 da Lei Maior, ao dispor a respeito das funções institucionais do Órgão Ministerial:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
- promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
- 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;
- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos;
- promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta
Constituição;
- defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
- expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí- los, na forma
da lei complementar respectiva;
- exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
- requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
- exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a
consultoria jurídica de entidades públicas.
A bem da verdade, o interesse público existe em todo e qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, circunstância essa presente em seus
próprios objetivos ou escopos, tal qual a correta aplicação da lei ou a pacificação social.
Contudo, como se sabe, a intervenção ministerial depende não apenas da existência destes fatos comuns, mas também de interesse
antecipadamente considerado pelo legislador como capaz de ensejar a presença do Parquet na controvérsia.
Com efeito, deve-se ter em mente que a nova ordem constitucional modificou, profundamente, a sistemática de atuação dos membros
ministeriais, procurando dar-lhes tratamento unificado, impondo-lhes o múnus de defender a
ordem jurídica, o regime democrático e os interesses indisponíveis, sejam sociais ou individuais.
Ora, a atuação do Parquet, em seu novo perfil constitucional, quer como órgão demandista, parecerista ou resolutivo, dirige-se doravante à
salvaguarda e promoção do interesse público primário, dos interesses sociais, dos interesses coletivos lato sensu (difusos, coletivos
stricto sensu e individuais homogêneos de relevância social, disponíveis ou não) e individuais indisponíveis, em presumível situação de
risco, vedada toda e qualquer atuação fora de sua vocação institucional.
É que a intervenção dos membros do Ministério Público (MP) está, umbilical e diretamente, ligada à existência de interesse público primário, de
sorte que é necessário cotejar o art. 178 do Novo Código de Processo Civil (NCPC) e demais artigos congêneres da legislação infraconstitucional
com as funções institucionais previstas nos art. 127 e 129 da Constituição Federal (CF), em procedimento de filtragem constitucional, que toma
como eixo o princípio da força normativa da Constituição, a necessidade de uma dogmática constitucional principialista, a retomada da
legitimidade e vinculatividade dos princípios, o compromisso ético dos operadores do Direito com a Lei Maior, a constitucionalização do direito
infraconstitucional, bem como a dimensão ética da própria Constituição e o caráter emancipatório e transformador do Direito como um todo, a
cujo serviço o Ministério Público deve encontrar-se prioritariamente.
Compulsando os autos, percebe-se que o acompanhamento da implementação de Plano Operativo Emergencial do Hospital Regional de Campo
Maior - HRCM para atender à demanda decorrente da COVID-19 não é mais necessário, tendo em vista a superação do estado de
emergência em saúde pública.
No mais, é importante destacar que o Presidente da República revogou, no dia 23/05/2022, 23 (vinte e três) decretos sobre a pandemia, de sorte
que foram encerradas oficialmente as atividades do comitê para coordenação do enfrentamento do coronavírus, deixando de existir a definição do
que são serviços e atividades essenciais durante o período, na linha do encerramento da Emergência em Saúde Pública anunciado há 01 (um)
mês pelo Ministro da Saúde.
O PARECER TÉCNICO SESAPI/COE Nº 003/2022, de 25.03.2022
dispõe sobre a reavaliação das medidas higienicossanitárias, em especial quanto a flexibilização do uso obrigatório de máscaras, quanto a
aplicação da 4ª dose da vacina Covid-19 e dá outras providências. A nota recomendou ao Secretário de Estado da Saúde do Piauí, demais
autoridades de saúde e ao Governo do Estado: 1. Manter uso obrigatório de máscaras em espaços fechados, públicos ou privados; 2. Facultar o
uso de máscaras em espaços abertos e semiabertos, com a recomendação da obrigatoriedade de imunização com a dose de reforço/3ª dose,
de acordo com calendário de vacinação. Exceção: idosos e imunossuprimidos, para os quais o uso de máscara permanece obrigatório em
qualquer espaço; 3. Admitir em espaços fechados público de até 80% da capacidade; e em espaços abertos e semiabertos, público de 100% da
capacidade; 4. Manter a exigência do passaporte vacinal, com comprovação de imunização completa (incluindo dose de reforço/3ª dose, para
casos em que se aplica), para acesso a eventos, a estabelecimentos econômicos (restaurantes, buffet, cinemas, teatros, shopping center,
espaços de festas etc) e aos órgãos da Administração Pública; 5. Recomendar ao Governo do Estado do Piauí e Municípios a iniciarem aplicação
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da 4ª dose da vacina Covid-19, para público preferencial de idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde, a partir do dia 28 de março de
2022.
Conforme notícia veiculada em site do governo do Estado do Piauí, em 20 de maio de 2022, "Entre a população do Piauí elegível para receber as
vacinas contra a Covid-19, 67,35% já tomaram sua terceira dose, o que equivale a 1.587.679 pessoas" (Disponível em
<https://www.pi.gov.br/noticias/covid-19-sesapi-reforca-chamado- para-a-populacao-tomar-suas-doses-de-reforco/>).
Conforme o site Coronavírus PI (Disponível em:
<http://coronavirus.pi.gov.br/leitos-exclusivos>), a taxa de ocupação de leitos clínicos, de UTI e de estabilização são respectivamente de 11%,
36% e 4% no Estado do Piaui, sendo a última atualização datada de 24.05.2022.
Assim, não há necessidade de qualquer outra medida, no âmbito civil, a ser adotada por este Órgão Ministerial.
Nesse sentido, considerando o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional pela Covid-19 e a ampla cobertura vacinal no
Estado do Piauí, verifica-se que o andamento do PA em questão não é mais necessário, inexistindo, por ora, providências judiciais ou
extrajudiciais a serem adotadas neste momento pela 2ª PJCM.
Ressalta-se, entretanto, que eventual fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério Público poderá ser apurado mediante novel
Notícia de Fato (NF) ou Procedimento Administrativo (PA).
À vista do exposto, diante da inexistência de outras providências a serem tomadas no momento pela 2ªPJCM, RESOLVO PROMOVER O
ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA), sem
remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI) desta decisão, à luz da interpretação sistemática dos arts. 12 e 13,
combinado com art. 4º, I, da Resolução nº 174/17 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
A título de providências finais, DETERMINO
A CERTIFICAÇÃO nos autos da data a partir da qual este agente mi- nisterial assumiu a respondência da 2ª PJCM, com a juntada das respectivas Portarias PGJ de designação;
A COMUNICAÇÃO ao CSMP-PI sobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos, em atendimento ao Ofício Circular nº 004/2017
- CGMP/PI, de 17/01/2017;
A REMESSA desta DECISÃO DE ARQUIVAMENTO ao CAODS, para conhecimento;
A PUBLICAÇÃO da decisão sub examine no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (DOEMP/PI), para amplo controle social;
O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO, independente de nova conclusão, procedendo-se à ANOTAÇÃO dele em livro próprio, internamente, bem
como no SIMP, com atualizações necessárias, para fins de con- trole.
Cumpra-se com urgência.
Campo Maior - PI, datado e assinado digitalmente.
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil, respondendo pela 2ª PJ de Campo Maior

3.9. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO23888
PORTARIA Nº 42/2022
Objeto: averiguar descumprimentos aos direitos do Consumidor pelo Fornecedor POSTO R. SÁ FLORIANO, sob o CNPJ
10.330.389/0007-82, no que se refere a conduta autuada no artigo 19 do CDC por comercializar combustível com bomba contendo erro
de medição superior ao erro máximo permitido.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante que esta subscreve, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004 e art. 10 do Ato
Conjunto PGJ/Procon nº 004/2020, e
CONSIDERANDO que a 1ª Promotoria de Justiça de Floriano/PI, tem entre suas atribuições, a de instaurar procedimentos administrativos e
aplicar as sanções administrativas cabíveis, por meio de suas autoridades administrativas, ou seja, dos Promotores de Justiça de Defesa do
Consumidor, nos termos do Art. 19 da Lei Complementar nº 36/20041, e do Ato Conjunto PGJ/Procon nº 004/2020;
CONSIDERANDO que é dever-poder do Ministério Público zelar para que os Poderes Públicos e seus prepostos respeitem os direitos
constitucionalmente protegidos e instituídos, dentre estes o de propriedade (Art. 5º, da CRFB) e de defesa do consumidor (art. 170, V, da CRFB),
dentre outras coisas;
CONSIDERANDO que as normas do Código de Defesa do Consumidor -CDC -são de ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 1º,
da Lei Federal nº 8078/90;
CONSIDERANDO que é princípio da Política Nacional das Relações de Consumo, insculpido no art. 4º, inciso I, do CDC, o reconhecimento da
vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
CONSIDERANDO que segundo o art. 6º, inciso I, são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
CONSIDERANDO a necessidade do tratamento coletivo, visto o dano causado à coletividade, conforme o art. 81 do Código de Defesa do
Consumidor;
CONSIDERANDO o aporte nesta Promotoria do AUTO DE INFRAÇÃO nº 3585/2022-PROCON/MPPI, no qual noticia a comercialização de
combustível com bomba contendo erro de medição superior ao erro máximo permitido por parte do estabelecimento Posto R. Sá Floriano, situado
no município de Floriano/PI.
CONSIDERANDO ser, na forma do Art. 19, da Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que os
fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua
natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária,
podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - o abatimento proporcional do preço; II - complementação do peso ou medida;
III - a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios; IV - a restituição imediata da quantia paga,
monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
CONSIDERANDO a necessidade de abertura de processo administrativo no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano/PI para a apuração
da prática de infrações administrativas às normas de defesa do consumidor;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, nos termos do Art. 10, III do Ato Conjunto PGJ/Procon nº 004/2020, Resolução 174/2017, do
CNMP e demais legislação pertinente, em desfavor do fornecedor POSTO R. SÁ FLORIANO, Nome Empresarial COMÉRCIO SUSSUAPARA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.330.389/0007/82,situada na Rodovia PI-05, nº 201, Município de Floriano/PI, a fim de averiguar
descumprimentos aos direitos do Consumidor pelo Fornecedor POSTO R. SÁ FLORIANO, sob o CNPJ 10.330.389/0007-82, no que se
refere a conduta autuada no artigo 19 do CDC por comercializar combustível com bomba contendo erro de medição superior ao erro
máximo permitido, determinando as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, à SecretariaGeral/MPPI, para fins de publicação no Diário Eletrônico Oficial, bem como ao CSMP/MPPI e PROCON/MPPI para fins de conhecimento,
devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
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período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11
da Resolução nº 174/2017 do CNMP, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes,
conforme haja a configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano (PI), 26 de maio de 2022.
__________________________
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
(Portaria PGJ/PI Nº 1271/2022)
PORTARIA Nº 44/2022
Objeto: averiguar descumprimentos aos direitos do Consumidor pelo Fornecedor POSTO TATU, sob o CNPJ 03.845.243/0001-19, no que
se refere a conduta autuada no artigo 19 do CDC por comercializar combustível com bomba contendo erro de medição superior ao erro
máximo permitido.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante que esta subscreve, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004 e art. 10 do Ato
Conjunto PGJ/Procon nº 004/2020, e
CONSIDERANDO que a 1ª Promotoria de Justiça de Floriano/PI, tem entre suas atribuições, a de instaurar procedimentos administrativos e
aplicar as sanções administrativas cabíveis, por meio de suas autoridades administrativas, ou seja, dos Promotores de Justiça de Defesa do
Consumidor, nos termos do Art. 19 da Lei Complementar nº 36/20041, e do Ato Conjunto PGJ/Procon nº 004/2020;
CONSIDERANDO que é dever-poder do Ministério Público zelar para que os Poderes Públicos e seus prepostos respeitem os direitos
constitucionalmente protegidos e instituídos, dentre estes o de propriedade (Art. 5º, da CRFB) e de defesa do consumidor (art. 170, V, da CRFB),
dentre outras coisas;
CONSIDERANDO que as normas do Código de Defesa do Consumidor -CDC -são de ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 1º,
da Lei Federal nº 8078/90;
CONSIDERANDO que é princípio da Política Nacional das Relações de Consumo, insculpido no art. 4º, inciso I, do CDC, o reconhecimento da
vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
CONSIDERANDO que segundo o art. 6º, inciso I, são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
CONSIDERANDO a necessidade do tratamento coletivo, visto o dano causado à coletividade, conforme o art. 81 do Código de Defesa do
Consumidor;
CONSIDERANDO o aporte nesta Promotoria do AUTO DE INFRAÇÃO nº 3725/2022-PROCON/MPPI, no qual noticia a comercialização de
combustível com bomba contendo erro de medição superior ao erro máximo permitido por parte do estabelecimento Posto Martinez, situado no
município de Floriano/PI.
CONSIDERANDO ser, na forma do Art. 19, da Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que os
fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua
natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária,
podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - o abatimento proporcional do preço; II - complementação do peso ou medida;
III - a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios; IV - a restituição imediata da quantia paga,
monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
CONSIDERANDO a necessidade de abertura de processo administrativo no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano/PI para a apuração
da prática de infrações administrativas às normas de defesa do consumidor;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, nos termos do Art. 10, III do Ato Conjunto PGJ/Procon nº 004/2020, Resolução 174/2017, do
CNMP e demais legislação pertinente, em desfavor do fornecedor POSTO TATU, Nome Empresarial POSTO TATU LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº 03.845.243/0001-19, situado na Rodovia PI-05, KM 03, Município de Floriano/PI, a fim de averiguar descumprimentos aos direitos
do Consumidor pelo Fornecedor POSTO TATU, sob o CNPJ 03.845.243/0001-19, no que se refere a conduta autuada no artigo 19 do
CDC por comercializar combustível com bomba contendo erro de medição superior ao erro máximo permitido, determinando as
seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, à SecretariaGeral/MPPI, para fins de publicação no Diário Eletrônico Oficial, bem como ao CSMP/MPPI e PROCON/MPPI para fins de conhecimento,
devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11
da Resolução nº 174/2017 do CNMP, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes,
conforme haja a configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano (PI), 26 de maio de 2022.
__________________________
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
(Portaria PGJ/PI Nº 1271/2022)
PORTARIA Nº 46/2022
Objeto: averiguar descumprimentos aos direitos do Consumidor pelo Fornecedor POSTO TREVO, sob o CNPJ 04.805.601/0001-22, no
que se refere a conduta autuada no artigo 19 do CDC por comercializar combustível com bomba contendo erro de medição superior ao
erro máximo permitido.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante que esta subscreve, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004 e art. 10 do Ato
Conjunto PGJ/Procon nº 004/2020, e
CONSIDERANDO que a 1ª Promotoria de Justiça de Floriano/PI, tem entre suas atribuições, a de instaurar procedimentos administrativos e
aplicar as sanções administrativas cabíveis, por meio de suas autoridades administrativas, ou seja, dos Promotores de Justiça de Defesa do
Consumidor, nos termos do Art. 19 da Lei Complementar nº 36/20041, e do Ato Conjunto PGJ/Procon nº 004/2020;
CONSIDERANDO que é dever-poder do Ministério Público zelar para que os Poderes Públicos e seus prepostos respeitem os direitos
constitucionalmente protegidos e instituídos, dentre estes o de propriedade (Art. 5º, da CRFB) e de defesa do consumidor (art. 170, V, da CRFB),
dentre outras coisas;
CONSIDERANDO que as normas do Código de Defesa do Consumidor -CDC -são de ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 1º,
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da Lei Federal nº 8078/90;
CONSIDERANDO que é princípio da Política Nacional das Relações de Consumo, insculpido no art. 4º, inciso I, do CDC, o reconhecimento da
vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
CONSIDERANDO que segundo o art. 6º, inciso I, são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
CONSIDERANDO a necessidade do tratamento coletivo, visto o dano causado à coletividade, conforme o art. 81 do Código de Defesa do
Consumidor;
CONSIDERANDO o aporte nesta Promotoria do AUTO DE INFRAÇÃO nº 3577/2022-PROCON/MPPI, no qual noticia a comercialização de
combustível com bomba contendo erro de medição superior ao erro máximo permitido por parte do estabelecimento Posto Trevo, situado no
município de Floriano/PI.
CONSIDERANDO ser, na forma do Art. 19, da Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que os
fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua
natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária,
podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - o abatimento proporcional do preço; II - complementação do peso ou medida;
III - a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios; IV - a restituição imediata da quantia paga,
monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
CONSIDERANDO a necessidade de abertura de processo administrativo no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano/PI para a apuração
da prática de infrações administrativas às normas de defesa do consumidor;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, nos termos do Art. 10, III do Ato Conjunto PGJ/Procon nº 004/2020, Resolução 174/2017, do
CNMP e demais legislação pertinente, em desfavor do fornecedor POSTO TATU, Nome Empresarial POSTO TREVO LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 04.805.601/0001-22, situado na Avenida Dirceu Arcoverde, nº 500, Município de Floriano/PI, a fim de averiguar
descumprimentos aos direitos do Consumidor pelo Fornecedor POSTO TREVO, sob o CNPJ 04.805.601/0001-22, no que se refere a
conduta autuada no artigo 19 do CDC por comercializar combustível com bomba contendo erro de medição superior ao erro máximo
permitido, determinando as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, à SecretariaGeral/MPPI, para fins de publicação no Diário Eletrônico Oficial, bem como ao CSMP/MPPI e PROCON/MPPI para fins de conhecimento,
devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11
da Resolução nº 174/2017 do CNMP, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes,
conforme haja a configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano (PI), 31 de maio de 2022.
__________________________
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
(Portaria PGJ/PI Nº 1271/2022)

3.10. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS23890
SIMP n. 000058.107.2022
DECISÃO
Trata-se de declínio contendo manifestação, encaminhada através do e-mail da Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI,
noticiando suposta irregularidade cometida pela Prefeitura Municipal de Wall Ferraz-PI no tocante ao indeferimento de concessão de licença para
estudo e curso de aperfeiçoamento ao professor Joaquim de Assis Pacheco Júnior.
Vieram-me os autos para manifestação. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Compulsando-se os autos, percebe-se que se trata de interesse meramente individual e patrimonial, sem interesse público direto, descabendo
intervenção ministerial, como se explicitará a seguir.
Frisa-se que, os autos foram inteiramente analisados a fim de verificar a existência de fatos que convalidassem o interesse em lume em interesse
público direto, o que não restou demonstrado.
Dá detida análise dos autos, constatou-se ainda, que o requerente sequer juntou a documentação completa relativa ao indeferimento, a qual,
certamente, continha os motivos para indeferir seu requerimento, mas tão somente a última página, conforme printscreen:
Ante a imagem acima, resta nítido que foi encaminhado ao MPE apenas o que interessava ao requerente, ficando omisso aos olhos ministeriais o
que fora exposto pelo ente municipal para concluir pelo indeferimento da concessão de licença ora pleiteada, sedimentando ainda mais que o
interesse envolto à presente demanda não abrange a coletividade, sendo, repita-se, individual e patrimonial.
Além disso, buscou-se apreciar possíveis atos de improbidade administrativa do agente público envolvido, caso em que, este órgão poderia atuar.
Desta sorte, o interesse público direto não foi convalidado na demanda.
Quanto à atuação do Parquet na situação em epígrafe, faz-se necessária uma análise da feição que lhe fora atribuída pela Carta Magna de 1988.
A Constituição Federal disse no art. 127, caput, que o Ministério Público é instituição incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, elencando, no artigo seguinte, uma série de funções institucionais
imprescindíveis à realização dos objetivos atribuídos à tão homenageada instituição.
Veja-se que inúmeras foram as atribuições conferidas pela Constituição Federal ao Ministério Público e, por conseguinte, a efetivação de seus
objetivos constitucionais depende sobremaneira da não desvirtuação de suas funções. Ocupar-se o órgão ministerial com matérias estranhas à
sua função constitucional compromete a concretização dos fins a que a instituição se propõe, desvirtua a sua natureza e prejudica a defesa dos
interesses sociais e individuais indisponíveis.
Desta sorte, não compete ao Parquet, como fiscal da lei, velar pelos interesses que não alcançam a coletividade, mas tão somente a pessoa
interessada (autor), sendo despicienda a participação daquele em procedimento cujo interesse é patrimonial.
Desse modo, padece a 1ª PJ de Picos de atribuições para curatelar o mesmo, não merecendo maior atenção do Parquet.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por ilegitimidade ministerial para o tema.
Notifique-se o requerente através do endereço eletrônico (professorjoaquimjunior@gmail.com) da presente decisão, sem prejuízo da necessária
publicação desta no DOMPPI.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos/PI, 01 de junho de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
Promotora de Justiça
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ADITAMENTO DA PORTARIA DE INQUÉRITO CIVIL N° 032/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça signatária, com base no artigo 4.º, parágrafo único, da
Resolução n.º 23/07 do CNMP, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem ADITAR A PORTARIA DE INSTAURAÇÃO do presente
INQUÉRITO CIVIL para que passe a constar:
OBJETO: "Investigar a regularidade da contratação da empresa SERVIPICOS SERVIÇOS URBANOS LTDA - ME (CNPJ n° 7.111.402/0001-10 aberta em
15.02.2017), a fim de verificar a veracidade dos fatos abaixo:
Possível superfaturamento de licitação firmada com a empresa.
Possível devolução de parte do dinheiro dos contratos à Prefeita do Município de Santana para pagamento de dívidas de campanha.
Possível notícia que o Sr. Glauber Luz Moura da empresa CONTAP seria o verdadeiro dono da empresa SERVIPICOS, tendo saído do quadro
societário e repassado para outra sócia, a Sra. Gislane da Luz Carvalho, usada como "laranja".
Possível emissão de notas frias para justificar serviços prestados
INVESTIGADOS: MARIA JOSÉ DE SOUSA MOURA e Servipicos Serviços Urbanos Ltda - ME (CNPJ n° 7.111.402/0001-10);
RESOLVE, assim, determinar o cumprimento das diligências abaixo indispensáveis à instrução do feito, determinando, desde logo, a adoção das
seguintes providências:
Eg. CSMP;
Remessa, por meio eletrônico, de cópia deste Aditamento à Portaria ao
Publique-se a portaria em lume no DOEMPPI com remessa ao CACOP,
em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Cientifiquem-se aos investigados acima mencionados do presente
aditamento;
Picos/PI, 11 de maio de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
ADITAMENTO DA PORTARIA DE INQUÉRITO CIVIL N° 042/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça signatária, com base no artigo 4.º, parágrafo único, da
Resolução n.º 23/07 do CNMP, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem ADITAR A PORTARIA DE INSTAURAÇÃO do presente
INQUÉRITO CIVIL para que passe a constar:
OBJETO: "Investigar a regularidade da contratação das empresas Luz & Luz Sociedade de Advogados (CNPJ 26.707.504/0001-30) e Marcos
André Lima Ramos Advocacia e Consultoria (CNPJ nº 08.681.051/0001-38), a fim de verificar a veracidade dos fatos abaixo:
Foram realizados contratos por meio de inexigibilidade de licitação com escritórios de advocacia objetivando desviar dinheiro público (em tese,
parte do dinheiro dos contratos seriam devolvidos à prefeita); e
Os escritórios contratados desde 2017 seriam o Escritório Marcos André Lima Ramos Advocacia e Consultoria (CNPJ nº 08.681.051/000138), que se refere à assistência jurídica a ser prestada junto ao TCE, TCU entre outros órgãos federais, o Escritório Luz & Luz Sociedade de
Advogados (CNPJ nº 26.707.504/0001-30), que age como supervisor de todos os outros, prestando assessoria jurídica ao Município, servindo
de espécie de puxadinho da Procuradoria do Município, sendo que em muitos casos, o advogado titular do escritório Dr. Maycon Luz,
exerceria o papel de Procurador Municipal. No entanto, existe uma Procuradoria Municipal com procurador devidamente nomeado, o Dr. Levi
Carvalho, que deveria abarcar todos os serviços listados acima, vez que não há quantidade significativa de demandas jurídicas que
justifiquem a necessidade de tantas assessorias jurídicas.
INVESTIGADOS: MARIA JOSÉ DE SOUSA MOURA, Luz & Luz Sociedade de
Advogados (CNPJ 26.707.504/0001-30) e Marcos André Lima Ramos Advocacia e Consultoria (CNPJ nº 08.681.051/0001-38);
RESOLVE, assim, determinar o cumprimento das diligências abaixo indispensáveis à instrução do feito, determinando, desde logo, a adoção das
seguintes providências:
Remessa, por meio eletrônico, de cópia deste Aditamento à Portaria ao
Eg. CSMP;
Publique-se a portaria em lume no DOEMPPI com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Cientifiquem-se aos investigados acima mencionados do presente
aditamento;
Picos/PI, 17 de maio de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça

3.11. 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA23891
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, por meio de sua titular,
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que por este notifica-se o noticiante, Sr. ANTENILTON
MARQUES, do arquivamento da Notícia de Fato SIMP n. 000213-426/2022, em decisão cujo dispositivo é o seguinte: "...Em relação à matéria
tratada na presente reclamação, verifico que já foi debatida e solucionada no Procedimento Preparatório SIMP 000086-383/2021, atualmente
arquivado, que tinha como um de seus objetos principais apurar supostas irregularidades no processo eleitoral das Organizações Não
Governamentais da Sociedade Civil Organizada da Pessoa com Deficiência para a composição do CONADE-TE. No dito procedimento, foi
acostado o edital da referida eleição, cuja análise denotou atendimento à recomendação expedida pelo Ministério Público nos autos, não tendo
sido verificadas irregularidades no ato editalício, aprovado, segundo documento apresentado pelo CONADE-TE, em assembleia convocada para
tal fim, pela maioria dos conselheiros presentes. Quanto às alegações de que o CONADE-TE se encontra inoperante e sob a tutela de um
presidente despreparado, bem como sobre eventual descumprimento do dever de urbanidade pelos membros da Secretaria do Conselho, o
noticiante se limita a afirmações genéricas, sem indicar qualquer fato a ser investigado. Isto posto, indefiro liminarmente a instauração de notícia
de fato requerida, enquanto procedimento de apuração preliminar, com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução CNMP n. 174/2017. Dê-se ciência
desta decisão à Ouvidoria e ao noticiante, anotando-se que este dispõe do prazo de 10 (dez) dias para interpor recurso dirigido ao Conselho
Superior do Ministério Público (art. 4º, § 1º, Resolução CNMP n. 174/2017). Havendo recurso, venham-me os autos conclusos para decisão,
considerando o disposto no art. 4º, § 3º, in fine, da mesma Resolução. Não havendo recurso, arquive-se a documentação nesta Promotoria de
Justiça, registrando-se no sistema respectivo, em ordem cronológica, ficando à disposição dos órgãos correcionais (art. 5º, Resolução CNMP n.
174/2017). Proceda-se à movimentação no SIMP. Cumpra-se. Teresina-PI, 13 de maio de 2022." E para que chegue ao conhecimento do
interessado e não possa no futuro alegar ignorância, expedi o presente Edital, que será publicado. Dado e passado nesta cidade de Teresina,
Capital do Piauí, aos três dias do mês de junho de 2022.
(assinado digitalmente)
JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR
Promotora de Justiça

3.12. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS23892
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Processo Administrativo Nº 000437-369/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada nesta Promotoria de Justiça para apurar o atendimento em que o senhor Edivaldes, alega que seu filho
Antonio Carlos Gomes Soares, está abusando sexualmente de sua neta e filha do acusado Maria Vitória Gomes Soares, de 07 anos de idade.
Foi expedido o Ofício n.º 3038/2021-437-369/2019- SUPJ/PHB-PI ao Presidente do Conselho Tutelar de Parnaíba/PI , solicitando informações
acerca dos fatos narrados no atendimento.
Após solicitação, em 25 de novembro de 2021, em resposta ao oficio acima mencionado, foi informado que teve conhecimento do ocorrido
através do Ofício desta 8ª Promotoria , que não consta neste Conselho Tutelar registro de denúncia do fato feito pelo avô materno o Srº
Edivaldes Severiano Gomes somente pela avó materna Rita Maria e sua bisavó.
Foi juntado nestes autos Boletim de Ocorrencia bem como termo de mediação entre os avós com relação a visitação da neta.
Portanto, deve ser aplicado ao presente caso o que está disposto no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério
Público, onde é previsto que a notícia de fato deverá ser arquivada quando o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação
judicial ou já se encontrar solucionado.
Com base no exposto, ARQUIVO a presente Notícia de Fato, ao tempo em que determino à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de
Parnaíba que:
encaminhe a decisão de arquivamento para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
após, arquive-se, informando ao CSMP, via ofício, por meio
eletrônico;
Como esta Notícia de Fato fora iniciada em face de dever de
ofício, deixo de cientificar o noticiante, conforme art. 4º, §2º, da Resolução 174 do CNMP.
Parnaíba - PI, 06 de dezembro de 2021.
RÔMULO PAULO CORDÃO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.13. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI23893
PORTARIANº79/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts. 127
e 129, ambos da Constituição Federal de 1988:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promo- vendo as medidas necessárias a sua garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inci- so
II, da CF/88;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Mi- nistério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO que o artigo 197 da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao
Poder Pú- blico dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDOainda que são direitossociaisa educação, asaúde, alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, nos termos do art. 6º, da Constituição Federal;
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, cuidarda saúdeeassistênciapública;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Jus- tiça, por meio do Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual
do Piauí, a de- núncia do Sr. Cláudio César De Oliveira Barros, o qual relatou, na íntegra: "Boa tarde! Meu nome é Cláudio César De Oliveira
Barros. Fiz uma cirurgia no dia 08/03/2022 para tratamento de luxação acromioclavicular no Hospital Regional Chagas Rodri- gues, em Piripiri -PI.
A cirurgia foi realizada pelo médico Renato Jorge Carvalho Oli- veira, CRM -2422, no entanto, a aludida cirurgia não deu certo, foi um fracasso,
pois o fio metálico que ele colocou na região do meu ombro, logo, logo, saiu do lugar, além de ficar espetando a minha pele. Após a alta, o
médico pediu para eu retornar ao hospital 15 dias após a cirurgia (23/03/2022), às 7h da manhã, provavelmente para retirar os pontos. Digo isto
porque ele não deu explicações e nem assistência nenhuma pós- cirurgia, só a alta. Conforme combinado, retornei hoje, dia 23/03/2022, por volta
das 7h da manhã. Foi realizado o Raio -X, e eu e os demais pacientes ficamos esperando para sermos atendidos, pacientemente e sem
nenhuma informação, o referido médico por cerca de 4 horas, sendo alguns em pé, por um atendimento que não leva mais do que 2 ou 3 minutos
por pessoa. Uma verdadeira desordem e falta de respeito e conside- ração com o semelhante, que normalmente são humildes e não conhecem
os seus direi- tos, ferindo gravemente a dignidade da pessoa humana. Ao ver o meu Raio -X, o médi- co foi logo dizendo que, supostamente, eu
tinha machucado o local da cirurgia e que esta deveria ser refeita. Ora, uma pessoa numa situação dessas, faz tudo para não se machucar, além
de usar tipóia, como no meu caso. Falei para o médico que não iria mais realizar cirurgia nenhuma naquele hospital e que não perderia mais
tempo lá, pois iria refazer a cirurgia em Teresina, deixando nas entrelinhas, que faria o conserto com um médico competente, já que ele não era
capaz de fazer, afinal, como eu poderia passar novamente por uma cirurgia realizada por um médico que, atuando com desca- so, exerce a sua
profissão com negligência, imperícia e porque não incluir também, im- prudência. Tenho plano de saúde, moro em Piripiri, mas como sou de
Fortaleza -CE, fui avisado para não realizar esta cirurgia aqui em Piripiri, mas por comodismo e jul- gando ser uma cirurgia simples (luxação
acromioclavicular), "dei a cara a tapa, pa- guei pra ver" e me arrependi. Depois de feita a cirurgia, vieram me dizer para ter mui- to cuidado com
as cirurgias realizadas pelo médico Renato, pois este tem a fama aqui de mal médico, que já deixou muita gente insatisfeita e com defeitos físicos
após as suas cirurgias, sendo fácil de constatar na cidade. Estou fazendo esta reclamação não apenas por mim, que posso refazer esta pseudocururgia com médico particular através do plano de saúde, mas, principalmente, por aquelas pessoas humildes que não têm vez e nem voz e
poucas possibilidades de atitudes, onde pude constatar na pele o que elas sentem quando procuram o serviço de saúde em um hospital público
que pouco preza pela vida alheia. Sugestão: O médico antes de realizar as suas cirurgias, deveria pri- meiro passar no setor de ortopedia e
traumatologia para atender ao retorno dos paci- entes cirurgiados, salvo se a cirurgia for de urgência, pois ficar esperando pela boa vontade do
médico por várias horas em um corredor sem cadeiras suficientes para sen- tar, é desumano e humilhante. Peço fiscalização e providências
administrativas exem- plares em relação ao médico Renato Jorge Carvalho Oliveira, CRM -2422 e relativa- mente ao Hospital Regional Chagas
Rodrigues, em Piripiri -PI, as medidas que esta egrégia Ouvidoria possa tomar pessoalmente ou por encaminhamento a quem compe- tência tiver
para tomá-las. Atenciosamente, Cláudio César de Oliveira Barros."
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 77/2022, a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
a) o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encami- nhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade
exigida pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada da denúncia de nº de registro 000371-368/2022 do Sr. Cláudio César De Oliveira Barros e demais documentos;
c) Pela expedição de ofício para a Diretoria do Hospital Regio- nal Chagas Rodrigues, por e-mail eletrônico, requerendo, em um prazo de 15
(quinze) dias úteis, manifestação acerca da aludida denúncia, qual seja, a possívelnegligênciamédica na cirurgiado Sr.Cláudio César De
OliveiraBarros. Paramais, far-se-á necessário o envio do documento de ID SIMP n° 53348492, para in-teiro teorda situação.
d) Comunique-se a Ouvidoria do Poder Executivo Estadual do Piauí sobre a instauração do presente procedimento administrativo.
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Cumpra-se
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 02 de junho de 2022
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI

3.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ23895
SIMP N° 000357-184.2017
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Cuida-se, em espécie, de Procedimento Administrativo instaurado para apurar a situação de Postos de Gasolina, tendo em vista a necessidade
de licença ambiental a fim de evitar vazamentos que inviabilizariam o abastecimento de água para a comunidade local.
Determinado o desmembramento do feito, o presente procedimento passou a tramitar exclusivamente com relação ao posto Joana Dark,
localizado no município de Buriti dos Montes.
Após a expedição de ofícios e a realização de audiências extrajudiciais com representantes do mencionado posto, verifica-se que foi
encaminhado a Licença Ambiental expedida pela Secretaria o Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado.
É o breve relatório. Fundamento.
Tendo em vista
Assim sendo, em vista das diligências tomadas e resolutividade da demanda, com fundamento na Licença Ambiental encaminhada, determino o
ARQUIVAMENTO DO PRESENTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Deixo de notificar o noticiante, em razão do presente procedimento ter sido instaurado por dever de ofício, nos termos do art. 13, § 2º, da
Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público dos termos do presente arquivamento sem necessidade de remessa dos autos para
sua homologação, nos moldes do art. 12, caput, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Publique-se a presente promoção de arquivamento no Diário Oficial do MPPI, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Após, promova o arquivamento do procedimento administrativo no
sistema SIMP.
Castelo do Piauí, Datado Eletronicamente
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor de Justiça

3.15. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA23896
NOTÍCIA DE FATO
SIMP Nº 000549-369/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato instaurada na 7ª PJ/PHB, após denúncia oriunda do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente,
encaminhada através do ofício nº 16/CT/2021, noticiando a possível prática das condutas previstas nos artigos 133, 136 e 129, §9º todos do
Código Penal c/c a Lei 11.340/06 que coíbe a Violência Doméstica Familiar contra a Mulher, por parte de Lilian Cristina Sousa dos Santos contra
as vítimas, suas filhas, Thayla Lohany Sousa Freitas, Maria Kelly Santos Galeno e Anielly Santos Galeno, bem como a possível prática, por parte
de Jefferson Galeno, das condutas tipificadas nos artigos 133, 136 e 129, §9º e 147 contra suas filhas Maria Kelly e Anielly Santos e companheira
Lilian Cristina.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem assim a promoção da ação penal pública nos termos da lei (arts. 127-129, da CF/88), sendo-lhe ainda garantidos poderes
investigatórios, que devem ser instrumentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos fundamentais dos
investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução nº 181/2017 do CNMP).
Compulsando os autos, verifica-se que os fatos narrados no presente procedimento estão sendo objeto de investigação policial, resultando na
instauração do IP nº 3940/2021 que será enviado ao poder judiciário assim que finalizado, conforme consta no ofício nº 614/2021 encaminhado
pela Delegada da Mulher.
Assim, no presente momento, o interesse público, no caso, encontra-se devidamente acautelado, tendo em vista a adequada submissão dos
fatos à autoridade policial, não havendo, assim, mais razão para sua tramitação ministerial, por perda de seu objeto na esfera administrativa.
Deste modo, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, verbis, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato,
sem prejuízo de reavaliação do caso:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela
Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
À Secretaria Unificada, determino:
Encaminhe-se a presente promoção de arquivamento para publicação no diário do Ministério Público;
Comunique-se ao Conselho Superior do MPPI;
Comunique-se ao Conselho Tutelar, fazendo menção ao ofício nº 16/CT/2021, tendo em vista que a denúncia foi de lá encaminhada.
É a promoção de arquivamento. Parnaíba/PI, 20 de janeiro de 2022.
EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA
Promotor de Justiça - 7ª PJ/PHB

3.16. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BENEDITINOS23897
NOTÍCIA DE FATO
SIMP n.º 000133-426/2022
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada sob o SIMP de n.º 000133-426/2022, decorrente de noticiamento encaminhado pela ouvidoria do
Ministério Público Estadual a esta Promotoria de Justiça no qual relatava a ocorrência de perturbação ao sossego nas adjacências do Mercado
Novo, centro de Altos-PI.
Dessa forma, como diligências, em despacho inicial proferido em 29/01/2022 foi oficiado o Delegado de Polícia Civil da cidade de Altos-PI para,
no fazer a instauração de investigação preliminar a fim de levantar informações/elementos sobre os indícios da contravenção penal prevista no
art. 42 da LCP.
Na data de 18/05/2022, foi juntado a este procedimento e-mail (ID n.º 53614691) proveniente da Delegacia Civil de Altos-PI, cuja comunicação se
tratou sobre a verificação de procedência de informação, com ordem de missão policial a fim de que fosse checado a existência da infração
supra.
Segundo o relatório da sobredita diligência, a Autoridade Policial entrou em contato com a Sra. Olinda Sousa (noticiante) e esta relatou que o
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barulho ocorria aos sábados na esquina da venda de frangos (vide foto anexa), porém a problemática não mais persiste. Diante disso, no
intuito de corroborar a informação, foi realizada diligência em dia de sábado e, após horas de observância, restou constatada a inocorrência do
barulho noticiado e, por conseguinte, inexistência de perturbação ao sossego.
Nesse sentido, faz-se mister observar Art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, segundo o qual a
Notícia de Fato será arquivada quando o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado. In
casu, a problemática encontra-se devidamente solucionada, razão pela qual determino o ARQUIVAMENTO da presente NOTÍCIA DE FATO.
Publique-se em DOEMP, notificando-se a noticiante para eventual apresentação recursal.
Após, não sendo manejado recurso, arquive-se o feito em promotoria, comunicando-se ao E. CSMP, com as baixas e registros necessários.
À Secretaria para cumprimento.
Altos-PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
Maurício Gomes de Souza
Promotor de Justiça

3.17. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA23898
PORTARIA N.º 028/2022
IPC - INQUÉRITO PÚBLICO CIVIL
JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA, Promotor de Justiça Titular da 3.ª Promotoria de Justiça no município de São Raimundo Nonato/PI,
respondendo pela 2.ª Promotoria de Justiça do município de Piracuruca/PI, arrimado no art. 127, caput, e art. 129, da CRFB, no uso de suas
atribuições legais e etc.,
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 (art. 127 da CF);
CONSIDERANDO que, conforme estatui o artigo 37, caput, da Constituição Federal, 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, Moralidade, Eficiência, Publicidade
e Impessoalidade;
CONSIDERANDO que o enunciado de Súmula Vinculante nº 13, editada pelo Supremo Tribunal Federal, veda a prática de nepotismo, nos
seguintes termos: "A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da
autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de
cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da união,
dos estados, do distrito federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a constituição federal";
CONSIDERANDO a notícia de supostas irregularidades quanto aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Piracuruca/PI,
notadamente quanto à suposta prática de nepotismo;
CONSIDERANDO que a prática de nepotismo e favorecimento caracterizada pela nomeação de servidores públicos comissionados ou
designação para função de confiança, com relação de parentesco vedada, no âmbito dos Poderes Municipais, quer no Legislativo, quer no
Executivo, pode configurar abuso de poder, capaz de causar enriquecimento ilícito, dano ao erário e atentado contra os princípios da
administração, configurando, em tese, ato ilícito de improbidade administrativa passível de repressão na esfera judicial;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil, instituído pela Lei n.º 7.347/85, é o procedimento do qual se vale o Ministério Público para a investigação
de fato ou situação passíveis de ensejar a propositura de ação civil pública;
RESOLVE:
Instaurar o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N.º 015/2022, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados
na notícia em lume, os quais, uma vez alicerçados em provas documentais poderão servir para justa causa de ação civil pública, pelo que,
determina-se, desde logo, o seguinte:
a) 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, em atenção ao disposto no art. 4.º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
b) Comunique-se, via SEI, ao CSMP e ao CACOP a instauração do presente IPC, com cópia da presente portaria;
c) Nomeia-se para fins de secretariamento do presente IPC, o Assessor de Promotoria já responsável pelo feito, conforme determina o art. 4.º,
inciso V, da Resolução n.º 23 do CNMP;
Cumpra-se.
Piracuruca/PI, datado e assinado digitalmente.
JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
PROMOTOR DE JUSTIÇA RESPONDENDO

3.18. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO23899
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO (NF) 000195-325/2022
Trata-se da Notícia de Fato (NF) 000195-325/2022, autuada a partir de extração de cópia dos autos de APF, lavrado no dia 31 de março de
2022, em razão da prisão em flagrante do nacional de nome Daniel Pereira da Silva, com tramitação na Vara Única de Barro Duro, no sistema
PJe, sob nº 0800848-77.2022.8.18.0084.
Compulsando os autos do APF retro, constata-se que o advogado constituído pelo preso, para seu acompanhamento perante a autoridade
policial, na Delegacia de Polícia de Barro Duro, no dia 31 de março de 2022, no momento de seu interrogatório, foi o Sr. Raislan Farias dos
Santos, conforme Termo de Qualificação e Interrogatório em anexo.
Ocorre que a prisão do nacional Daniel Pereira da Silva, bem como a oitiva de seu interrogatório na Delegacia de Barro Duro, se deu entre o
horário das 8 horas e 11 horas. Conforme é de conhecimento do Ministério Público, o Sr. Raislan Farias dos Santos ocupa o cargo de professor
efetivo no município de Passagem Franca do Piauí, com carga horária de 40 horas semanais, o que se constata nos autos de PJe 080015577.2021.8.18.0084, não sendo possível saber, em sede de cognição imediata, se o referido nacional agiu em incompatibilidade de horários com o
cargo de professor.
Somado a tanto, realizou-se, em 01.04.2022, no horário das 12h às 13h15min, audiência de custódia na sala de audiências do Fórum de Barro
Duro, conforme ata em anexo, e, no referido ato, o Sr. Raislan Farias dos Santos se encontrava presente (fotos em anexo), apesar de o nacional
Danilo Pereira da Silva ter sido representado em audiência pelo advogado Fred Farias.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que, após solicitação ministerial sobre eventual incompatibilidade de horários entre o cargo público de
professor e a profissão privada de advogado, ambos exercidos por Raislan Farias dos Santos, a Prefeitura de Passagem Franca do Piauí
informou que a carga horário do noticiado seria das 07 horas às 11h40min, no período da manhã, e no período da noite, das 19 horas às
21h30min.
Analisando detidamente a ata de audiência realizada no dia 01 de maio de 2022, constata-se que o ato teria se iniciado as 13 horas, logo, não
chocando com o horário de atividade a frente do cargo público exercido pelo noticiado.
À vista do exposto, diante das informações colhidas e da ausência de caracterização de ilícito, inexistindo outras providências a serem
adotadas neste momento, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa
Página 24

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1111 Disponibilização: Segunda-feira, 6 de Junho de 2022 Publicação: Terça-feira, 7 de Junho de 2022

dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias.
Barro Duro - PI, 02 de junho de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI

3.19. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS23903
SIMP n° 001035-434/2021
DECISÃO
Arquivamento
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir do Termo de Declaração do Sr. ANTÔNIO CARLOS LISBOA DA SILVA, noticiando possível
situação de negligência aos cuidados do seu pai, o idoso JOSÉ BENTO DA SILVA.
De acordo com o depoente, o idoso em tela estaria sob os cuidados de NILDA MARIA LISBOA DA SILVA (irmã do declarante) por consenso
familiar. Todavia, a Sra. NILDA não estaria tratando o idoso de maneira adequada, sendo assim denunciada por efetuar atos de maus-tratos,
discussões e ameaças perpetradas ao idoso JOSÉ BENTO (Termo de Declaração em ID: 33552990).
Instado a apresentar informações, o CREAS do município de Bom Jesus/PI, encaminhou Estudo Social (ID: 53167693), informando que:
"Nilda Maria Lisboa, antiga cuidadora e pessoa sob qual recaia a suposta noticia de negligência de cuidado para com o idoso, em comum
consenso com os outros irmãos, passou os cuidados e gerência do cartão do benefício do Sr. José Bento para a Sra. Laiele Lisboa. A
Sra. Nilda Maria mudou-se da residência do idoso, residindo agora em outro estado".
Ainda de acordo com o Estudo Social supracitado, o idoso teria afirmado que atualmente está recebendo os devidos cuidados. Em análise as
condições nutricionais, estado de saúde e de higiene pessoal de JOSÉ BENTO, é informado que:
"foi possível observar que o idoso não aparenta nenhuma carência nutricional. O idoso faz tratamento de doença no coração há menos 15
anos (não foi possível ser localizado o laudo com a especificação da patologia), fazendo uso das medicações: Hidroclorotiazida 25 mg; Losartana
Potássica 50 mg; Sinvastatina 20 mg. Contudo, consegue conviver com a doença, sendo capaz de realizar suas atividades de forma
autônoma, sem dificuldades para locomoção, realizar as necessidades básicas e higiene pessoal".
Vieram-me os autos.
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.
Observa-se que durante a apuração dos fatos ora denunciados, foi informado que a pessoa investigada por supostamente agir com negligência
acerca dos cuidados voltados ao idoso em comento, não estaria mais incumbida de tal responsabilidade, sendo a Sra. LAIELE LISBOA (filha do
idoso) a atual responsável pelos cuidados de seu pai.
Ressalta-se que as informações apresentadas no Estudo Social encaminhado pelo CREAS de Bom Jesus/PI, indicam que atualmente o idoso
JOSÉ BENTO está sendo bem cuidado, não sendo possível constatar situação de negligência, abandono, exploração ou qualquer outra espécie
de violência.
O art. 4º, inciso I da Resolução CNMP nº 174/2017, apregoa que a Notícia de Fato será arquivada quando a demanda apurada já se encontrar
solucionada, in 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;
Considerando que os elementos de informação coligidos aos autos são aptos a afastar a possível situação de negligência em torno dos cuidados
ao idoso em tela, e que eventual fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério poderá ser apurado mediante novel Notícia de Fato
e/ou Procedimento Administrativo, não se vislumbra como razoável qualquer atuação ministerial, por ora, no caso.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, por falta de justa causa para o seu prosseguimento
ou conversão em outro instrumento investigativo.
Publique-se em DOEMP.
Após, notifique-se desta decisão, preferencialmente por meio eletrônico, o noticiante ANTÔNIO CARLOS LISBOA DA SILVA, com a informação
de que desta decisão cabe recurso ao CSMP/PI, no prazo de (10) dez dias, nos termos do art. 4º, § 1º da Resolução nº 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público.
Não havendo recurso, comunicando-se ao E. CSMP, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Bom Jesus/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus/PI
Respondendo pela 2ª PJ de Bom Jesus/PI
SIMP nº 000247-081/2019
DECISÃO
Arquivamento
Trata-se de procedimento administrativo instaurado, visando apurar possível situação de negligência em torno dos cuidados da idosa
ALEXANDRINA VIEIRA DO NASCIMENTO.
No Termo de Declaração em ID: 30242496/2-3, prestado por NELI PEREIRA DO NASCIMENTO e EDILEUZA PEREIRA DO NASCIMENTO, as
partes informam que a sua mãe (ALEXANDRINA VIEIRA) necessita de cuidados diários e que a irmã das noticiantes, a Sra. VANUSA, é quem
atualmente cuida da idosa em sua residência, no entanto em decorrência de problemas de saúde, esta não possui mais condições de imprimir
esforços sozinha nos cuidados com a sua mãe.
No relatório psicossocial encaminhado pelo CREAS do município de Bom Jesus/PI no dia 21/11/2019, foi informado que a idosa já estaria sob os
cuidados da noticiante, a Sra. NELI PEREIRA, conforme o relato a seguir:
Hoje a idosa Alexandrina, está residindo na sua própria casa, aos cuidados de sua filha Neli. A equipe realizou a visita domiciliar, onde a mesma
se encontra, ao chegarmos a sua filha Neli estava preparando os cuidados da idosa. Neli relata que a mãe está sob seus cuidados, há 5 meses
aproximadamente, que sua mãe está bem, tendo acompanhamento médico, sendo bem alimentada, bem cuidada (ID: 30726193).
No Estudo Social mais recente encaminhado pelo CREAS do município de Bom Jesus/PI, juntado aos autos no dia 16/02/2022, é informado que:
Em analise, foi possível observar que a idosa não aparenta nenhuma carência nutricional. Neli Pereira do Nascimento relatou para equipe
que não tem a curatela da idosa, que está cuidando da casa, da alimentação, e compra algumas medicações para a idosa. A situação da idosa
é de acordo com o que é exigindo por lei, sendo cuidada em seu aspecto de saúde, familiar com boas condições hidros sanitárias em
sua residência (ID: 34686210).
Vieram-me os autos para manifestação.
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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.
Instado a acompanhar o caso em tela, o CREAS do município de Bom Jesus/PI encaminhou o respectivo Estudo Social, informando que a idosa
ALEXANDRINA VIEIRA DO NASCIMENTO está sob os cuidados da filha NELI PEREIRA (parte noticiante) há 3 (três) anos, sendo possível
constatar que a idosa está recebendo o devido auxílio da filha, bem como não se verifica qualquer situação de negligência, abandono, exploração
ou qualquer outra espécie de violência.
Considerando que os elementos de informação coligidos aos autos são aptos a afastar a possível situação de negligência em torno dos cuidados
a idosa em tela, e que eventual fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério poderá ser apurado mediante novel Notícia de Fato
e/ou Procedimento Administrativo, não se vislumbra como razoável qualquer atuação ministerial, por ora, no caso.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVO o presente Procedimento Administrativo, por falta de justa causa para o seu prosseguimento ou
conversão em outro instrumento investigativo.
Publique-se em DOEMP.
Comunique-se as noticiantes NELI PEREIRA DO NASCIMENTO e EDILEUZA PEREIRA DO NASCIMENTO, preferencialmente por meio
eletrônico, consignando-se a possibilidade de interposição de recurso, nos termos do caput do art. 13, da Resolução nº 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público.
Não havendo recurso, comunicando-se ao E. CSMP e ao CAODEC, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Bom Jesus/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus/PI
Respondendo pela 2ª PJ de Bom Jesus/PI

3.20. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA23904
NOTÍCIA DE FATO Nº 49-189/2019 VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Atendimento ao Público cadastrado sob o Protocolo nº 49-189/2019 e autuado taxonomicamente como Notícia de Fato, no âmbito da
Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, em data de 12.02.2019.
Em suma, trata-se de atendimento ao público realizado e autuado erroneamente como Notícia de Fato.
Epítome do necessário.
Vieram-me os autos. Decido.
Analisando detidamente o protocolo e suas respectivas movimentações, extrai- se que inexiste necessidade de continuação do procedimento,
todavia, conforme Manual do SIMP-MPPI, torna-se imperioso a realização de movimento finalístico.
Isto posto, com base nos argumentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO
da Notícia de Fato em questão, para fins de regularização do SIMP.
Publique-se a presente decisão.
Comunicações e cientificações desnecessárias.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de PaulistanaPI.
Paulistana-PI, 17 de fevereiro de 2022.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021

3.21. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL ALVES23906
IC nº 329-144/2019
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado, em 30 de julho de 2019, por meio da Portaria nº 11/2019, com a finalidade de buscar soluções para as
irregularidades verificadas na inspeção realizada na Delegacia de Polícia de Miguel Alves.
No bojo do Inquérito Civil, foi expedida a Recomendação nº 06/2019, em 30 de julho de 2019, endereçada ao Secretário de Segurança Pública
(fls. 16 a 20).
Após, juntados o Ofício nº 67/DGI/2019, datado de 05 de agosto de 2019, da lavra do Secretário de Segurança Pública, e o Ofício nº
1942/GDG/2019, subscrito pelo Delegado Geral da Polícia Civil, datado de 05 de setembro de 2019.
Nem nos autos físicos, tampouco no SIMP, em que pese o prazo do Inquérito Civil tenha findado em 30 de julho de 2020, consta despacho de
prorrogação.
Impende esclarecer que esta Promotora de Justiça assumiu as funções na Promotoria de Justiça de Miguel Alves, em 16 de agosto de 2021, por
meio da Portaria PGJ nº 1749/2021, tendo assumido a titularidade em 03 de setembro de 2021, através da Portaria nº 1085/2021.
Com o objetivo de conhecer o acervo, impulsionar e regularizar os procedimentos extrajudiciais em trâmite na Promotoria de Justiça de Miguel
Alves, resolveu instaurar Correição Interna, mediante a Portaria nº 01/2021, a partir de 13 de setembro até 13 de outubro de 2021.
Pois bem.
Como diligência preliminar, tendo em vista o decurso de longo prazo e a necessidade de realização de diligências, a fim de sanear este
procedimento, foi determinado o que segue:
a) seja notificado o delegado de polícia, para que informe sobre a atual situação da Delegacia de Polícia de Miguel Alves, especialmente quanto
ao(à):
a.1) número de policiais civis lotados;
a.2) acesso à rede mundial de computadores;
a.3) acesso ao PPE;
a.4) existência mobília, equipamentos eletrônicos e de viatura(s) policial(is);
a.5) se, de julho de 2019 até a presente data, houve solicitação de suprimento de fundos, para fins de pequenos reparos na estrutura física da
Delegacia de Polícia;
a.6) se, de julho de 2019 até a presente data, a Secretaria de Segurança Pública, por meio do setor de engenharia, realizou inspeção técnica
para avaliar a estrutura física da unidade policial;
Em resposta, o Delegado de Polícia Civil informou que a delegacia conta com 04 agentes plantonistas e todos já solicitaram a aposentadoria. Há,
ainda, 03 agentes de polícia trabalhando no expediente, sendo que 01 já solicitou a aposentadoria e os outros dois ajudam na parte cartorária
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e no atendimento ao público. Além disso, o delegado de polícia é titular da delegacia de Miguel Alves e responde exclusivamente por esta
cidade.
No tocante ao acesso à internet, afirmou que dispõe de acesso, no entanto há quedas e oscilações todos os dias e assegurou que, desde
março de 2021, os procedimentos novos estão sendo realizados com a utilização do sistema PPE.
Em relação à mobília, existem na delegacia: 02 computadores antigos que constantemente apresentam defeito; 02 impressoras; e 01 scanner. Há
algumas cadeiras e longarinas, umas em bom estado e outras não. Além disso, a delegacia dispõe de um VW AMAROK sem compartimento
de cela.
Quanto ao suprimento de fundos, foi informado que recebeu a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para compras e materiais de
uso corrente e para realização de serviços, tais como manutenção de ar-condicionado, computadores e impressoras.
Ainda, no mês de outubro, uma equipe do setor de engenharia da Secretaria de Segurança Pública compareceu à Delegacia para realizar o
tombamento das mobílias e registrar, por fotografias, a situação na qual se encontra o prédio.
Assim, observa-se que alguns pontos constantes na Recomendação nº 06/2019-PJ Miguel Alves, expedida em 30 de julho de 2019, foram
alcançados, tais como:
a) existência de Delegado de Polícia titular;
b) 03 agentes de polícia civil trabalhando no expediente e 04 agentes plantonistas;
c) a delegacia de polícia possui acesso à internet;
d) existência de viatura própria;
Dessa forma, restava sanar algumas demandas, a saber:
a) instalação de telefone fixo;
b) envio de 02 (dois) computadores;
c) reforma estrutural da delegacia, realizando reparos nos banheiros, nas infiltrações, nas portas de madeira e nas celas.
Nessa esteira, foram oficiados:
a) o Secretário de Segurança Pública, para que prestasse informações acerca da existência de procedimento destinado à realização de reforma
estrutural da Delegacia de Miguel Alves, realizando reparos nos banheiros, nas infiltrações, nas portas de madeira e nas celas.
b) o Delegado-Geral da Polícia Civil, para que prestasse informações acerca da viabilidade de destinar à Delegacia de Miguel Alves: 02
computadores; 01 linha de telefone fixo; e 01 impressora com scanner.
Em resposta, o Secretário de Segurança Pública informou que está em trâmite o processo licitatório para a construção de uma Unidade Integrada
de Segurança Pública - UISP, no município de Miguel Alves-PI.
No tocante ao ofício expedido ao Delegado-Geral, a demanda está sendo analisada no Processo SEI n°. 00019.022453/2021-21 e até a presente
data não houve resposta.
Por esse motivo, foram expedidos ofícios ao Delegado-Geral, solicitando o envio do link de acesso ao processo SEI para acompanhamento da
demanda; e à Secretaria de Segurança Pública, para que especifique a fase da licitação em que se encontra o processo licitatório para a
construção da Unidade Integrada de Segurança Pública - UISP, indicando o setor e o contato do responsável, bem como disponibilize o número
do processo SEI em que está tramitando o referido processo licitatório e o link de acesso para acompanhamento.
Não houve resposta aos ofícios nº 11/2022 e 12/2022 expedidos ao Delegado-Geral e à Secretaria de Segurança Pública, em razão do qual foi
determinada a reiteração do Ofício nº 12/2022 expedido à Secretaria de Segurança Pública e, no tocante a demanda afeta ao Delegado-Geral,
que fosse agendada reunião a fim de tratar acerca da viabilidade e destinar à Delegacia de Miguel Alves: 02 computadores; 01 linha de telefone
fixo; e 01 impressora com scanner.
A reunião foi realizada no dia 03 de março de 2022, às 15h00, e restou acordado que:
· O Gerente de Polícia do Interior, dr. Marcelo Leal se comprometeu a enviar 02 agentes de Polícia Civil, em data a combinar com o Delegado de
Miguel Alves, para organizar os trabalhos da Delegacia de Polícia, tais como, catalogar laudos periciais, entorpecentes e armas de fogo, sob o
comando do gestor da delegacia, dr. Adalberto Paulo;
· Dr. Adalberto Paulo informou que está finalizando a lista de veículos apreendidos e encaminhará ao Ministério Público e que não há mais
necessidade de uma linha fixa de telefone para a Delegacia de Polícia;
· Dr. Guilherme, Corregedor da Polícia Civil, fará uma correição na Delegacia de Polícia de Miguel Alves e se comprometeu a enviar o relatório
para a Promotoria de Justiça de Miguel Alves após a conclusão;
· Dra. Luana se comprometeu a verificar a situação da construção do Centro Integrado de Segurança Pública junto à Secretaria de Segurança
Pública;
· Dr. Luccy Keiko se comprometeu a encaminhar dois computadores para a Delegacia de Polícia de Miguel Alves tão logo seja concluída a
licitação.
Após o decurso de 60 (sessenta) dias, foram enviados ofícios ao Dr. Adalberto Paulo, ao Dr. Luccy Keiko e ao Dr. Rubens da Silva Pereira,
solicitando informações acerca das providências tomadas na reunião do dia 03 de março.
Especificamente quanto ao objeto do presente inquérito civil, qual seja solução de irregularidades verificadas na inspeção realizada na Delegacia
de Polícia de Miguel Alves, observa-se que todas as demandas foram sanadas:
a) dois computadores foram recebidos na Delegacia de Polícia de Miguel Alves;
b) reforma estrutural da delegacia, realizando reparos nos banheiros, nas infiltrações, nas portas de madeira e nas celas, perdeu a razão de ser,
considerando que está em fase licitatória a construção da Unidade Integrada de Segurança Pública (UISP) em Miguel Alves.
c) o telefone fixo foi dispensado pelo Dr. Adalberto Paulo, na reunião do dia 03/03/2022.
Ressalte-se que esta Promotora de Justiça signatária instaurou o Procedimento Administrativo nº 13/2022, por meio da Portaria nº 16/2022, SIMP
nº 000436-144/2022, com a finalidade de acompanhar a construção da Unidade Integrada de Segurança Pública (UISP) em Miguel Alves, no bojo
do qual já participou de reunião com a equipe da Secretaria de Segurança Pública, da Delegacia Geral, da Polícia Militar e do município de
Miguel Alves, no dia 03 de junho de 2022, para tratar sobre o tema.
Ante o exposto, verificam-se sanadas as irregularidades que deram origem ao presente inquérito civil, razão pela qual ARQUIVO O PRESENTE
PROCEDIMENTO, com esteio no art. 10[1] da Resolução CNMP nº 23/2007, observando-se o disposto no § 1º[2] do art. 10 da mesma
Resolução.
Cumpra-se. Publique-se no D.O.E. do Ministério Público.
Miguel Alves-PI, 03 de junho de 2022.
Luana Azerêdo Alves
Promotora de Justiça
[1] Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento
para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório.
[2] § 1º Os autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório, juntamente com a promoção de arquivamento, deverão ser remetidos ao
órgão de revisão competente, no prazo de três dias, contado da comprovação da efetiva cientificação pessoal dos interessados, através de
publicação na imprensa oficial ou da lavratura de termo de afixação de aviso no órgão do Ministério Público, quando não localizados os que
devem ser cientificados.

4. PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS
[]
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4.1. EXTRATO DE CONVÊNIO23905
REFERÊNCIA:Convênio nº 07/2022.
PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ-MPPI/ CNPJ n°05.805.924/0001-89;
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR MARIA DA CONCEIÇÃO GASPAR DE MELO-FACULDADE IESM/ CNPJ nº 05.379.062/0001-70;
REPRESENTANTES:Cleandro Alves de Moura / Marcia Luizy Melo Gedeon.
OBJETO:O presente convênio tem por objeto proporcionar aos estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos de
pós-graduação especializaçãolato sensu, mestrado e doutorado daCONVENIADAe a oportunidade de realização de estágio naCONVENENTE,
visando aprimoramento profissional em complemento do processo ensino e aprendizagem de competências próprias da atividade profissional e a
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.
VIGÊNCIA:48 (quarenta e oito) meses.
FUNDAMENTO LEGAL:Lei nº 11.778/2008 e Lei n°8.666/1993 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA:O Procurador-Geral de Justiça, Dr.CleandroAlves de Moura, assinou na data 19/05/2022, às 14:13 e a Representante
do Centro de Ensino Superior Maria da Conceição Gaspar de Melo-Faculdade IESM,SrªMarcia Luizy Melo Gedeon, assinou na data 06/06/2022,
às 09:41.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA:19.21.0438.0012894/2022-13.

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2022/FMMP/PI - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO23889
EXTRATODO CONTRATO N°15/2022/FMMP/PI-REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
a)Espécie:Contrato n°.15/2022, firmado em06dejunhode 2022, entreoFundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí, CNPJ
n°10.551.559/0001-63, e a empresaR M C JALES DE CARVALHO EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 13.178.565/0001-05;
b)Objeto:Contratação de empresa especializada para execução de implantação de Projeto do Sistema Fotovoltaico da Sede do Ministério
Público do Estado do Piauí, alocada no endereço Rua Álvaro Mendes, 2294 - Centro - Teresina-PI. O objeto está expresso em um lote abordando
aquisição e instalação de sistema de geração fotovoltaica de energia elétrica., de acordo com as especificações técnicas discriminadas no anexo
I (Termo de Referência) do edital nº 06/2022, do Ministério Público do Estado do Piauí, anexo I do contrato, e apêndices I, II e III;
c)FundamentoLegal:Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e do Decreto Estadual nº 11.346/04;
d)Procedimento de GestãoAdministrativa:nº. 19.21.0431.0008912/2021-62-SEI;
e)ProcessoLicitatório:Pregão Eletrônico n.º06/2022;
f) Vigência:O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura, etérminona mesma data no ano seguinte ao da
assinatura, com eficácia a contar da data de sua correspondente publicação no Diário Eletrônico do MP-PI;
g) Valor:A CONTRATADA executará os serviços e equipamentos necessários à perfeita conclusão do serviço pelo valor global de R$ 220.000,00
(Duzentos e vinte mil reais);
h) Cobertura orçamentária:Unidade Orçamentária: 25102;Projeto/Atividade:4102;Fonte de Recursos: 118; Natureza da Despesa:4.4.90.51Nota de Empenho:2022NE00019;
i) Signatários:pela contratada:Rossana Marques Costa Jales de Carvalho, portador do CPF (MF) nº ***.769.273-**,econtratante,Dr. Hugo de
Sousa Cardoso,Subprocurador de Justiça Institucional.
ANEXO I
EMPRESA VENCEDORA:R M C JALES DE CARVALHO EIRELI
CNPJ:13.178.565/0001-05
ENDEREÇO:AV. PRESIDENTE KENNEDY, N° 5286, MORROS - TERESINA/PI
REPRESENTANTE:ROSSANA MARQUES COSTA JALES DE CARVALHO,CPF:***.769-273-**
FONE:(86) 3302-4130
E-MAIL:digitalpi@uol.com.br
U n
d.

Código

Banco

Descrição

1.

1

PRÓPRI
O

TAXA E EMOLUMENTOS

1.1

00001

PRÓPRI
O

ELABORAÇÃO DE PROPOSTA

VB

1,00

412,82

1.3

00003

PRÓPRI
O

PROJETOS EXECUTIVOS SISTEMAS DE
ENERGIA FOTOVOLTAICA

VB

1,00

1.4

00004

PRÓPRI
O

CÓPIA DE PROJETOS ART'S E TAXAS PARA
APROVAÇÕES

VB

1,00

2.

2

PRÓPRI
O

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1

74209/0
01

SINAPI

PLACA DA OBRA

M²

1,00

361,01

2.2

100305

SINAPI

ENGENHEIRO ELETRICISTA (1)

H

50,00

196,19

3.

3

PRÓPRI
O

SUPERESTRUTURAS E PLACAS SOLARES

3.2

00007

PRÓPRI
O

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

M

Quan
t.

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

Ite
m

1,00

Valor Unit.
Com BDI
(R$)

Total

Peso (%)

2.900,70

1,32%

531,54

531,54

0,24%

1.600,00

2.060,14

2.060,14

0,94%

240,00

309,02

309,02

0,14 %

13.095,3
7

5,95%

464,84

464,84

0,21%

252,61

12.630,5
3

5,74%

136.857,
05

62,21%

12.204,9
5

5,55%

9.478,93

12.204,95
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3.3

00008

PRÓPRI
O

MODULO
545WP
MÓDULOS
MONOCRISTALINOS 144 CÉLULAS 545 Wp BEL ENERGY

UN
D

1,00

95.589,7
5

123.080,1
9

123.080,
19

55,95%

3.4

00009

PRÓPRI
O

INSTALAÇÃO DE CONECTOR MC4 - PAR

UN
D

30,00

40,69

52,40

1.571,91

0,71%

4.

4

PRÓPRI
O

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

67.146,8
8

30,32%

SINAPI

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

UN
D

30,00

20,56

26,47

794,01

0,36%

M

120,0
0

17,08

21,99

2.639,31

1,20%

4.1

95808

4.2

91871

SINAPI

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

4.3

92991

PRÓPRI
O

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

M

3,00

653,20

841,05

2.523,14

1,15%

4.4

92991

PRÓPRI
O

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

M

3,00

590,20

759,93

2.279,79

1,04%

4.5

91928

SINAPI

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

M

50,00

27,37

35,25

1.762,31

0,80%

4.6

00010

SINAPI

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

UN
D

120,0
0

11,47

14,77

1.772,25

0,81%

4.7

00011

PRÓPRI
O

INSTALAÇÃO DE MICROINVERSORES MICROINVERSOR BEL2000G3-US-220

UN
D

23,00

1.753,74

2.258,09

51.936,1
8

23,61%

4.8

00012

SINAPI

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

UN
D

8,00

27,38

35,25

282,02

0,13%

4.9

00013

SINAPI

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

UN
D

1,00

1.204,36

1.550,72

1.550,72

0,70%

4.1
0

00015

SINAPI

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

UN
D

1,00

172,09

221,58

221,58

0,10%

4.1
1

00016

SINAPI

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

UN
D

1,00

1.076,10

1.385,58

1.385,58

0,63%

Total sem BDI

170.862,
15

Total do BDI

49.137,8
5

Total Geral

220.000,
00

Teresina (PI),06dejunhode 2022.

6. GESTÃO DE PESSOAS
[]

6.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 23900
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 687/2022
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 19.21.0700.0015700/2022-55:
RESOLVE:
SUSPENDER 01 (um) dia de folga, da servidora SAYARA DE SOUSA BRITO, Técnica Ministerial, matrícula nº 399, lotada junto à Secretaria
Unificada das Promotorias de Justiça de Picos, para fruição em data oportuna, anteriormente prevista para o dia 17/06/2022 conforme
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 668/2022, como forma de compensação em razão de auxílio aos Grupos Regionais de Promotorias Integradas no
Acompanhamento do COVID-19 - Regional de Picos, nos dias 20/06/2020 e 27/06/2020, conforme designação PORTARIA PGJ/PI Nº 1017/2020.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
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Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 688/2022
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 19.21.0153.0015755/2022-82:
RESOLVE:
CONCEDER01 (um)dia de folga,no dia 20 de junho de 2022, ao servidorHEITOR LIMA MAGALHAES, Assessor de Promotoria de Justiça,
matrícula nº 15774, lotado junto à 1ª 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 ao Plantão Ministerial do dia 16/01/2022, 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 689/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0006.0015631/2022-09:
RESOLVE:
CONCEDER, em 03 de junho de 2022, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde da servidoraLETICIA KETHELY SOUSA DA SILVA,
Oficial de Gabinete, matrícula nº 15685, lotada junto à Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude, nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 690/2022
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 19.21.0053.0015335/2022-21:
RESOLVE:
CONCEDER01 (um)dia de folga,no dia 20 de junho de 2022, àservidoraONARA TORRES LAGES, Assessora de Promotoria de Justiça,
matrícula nº 15400, lotada junto à 5ª Promotoria de Justiça, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de compensação em
razão do comparecimento ao Plantão Ministerial do dia 03/01/2021, conforme certidão expedida pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que
recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 691/2022
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 19.21.0105.0015827/2022-22:
RESOLVE:
CONCEDER03 (três)dia de folga,nos dias28, 29 e 30 de junho de 2022, àservidoraGILCA FEITOSA SANTANA, Assessora de Promotoria de
Justiça, matrícula nº 15523, lotada junto à 2ª Promotoria de Justiça de Picos, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de
compensação em razão do comparecimento aos Plantões Ministeriais dos dias 09/02/2020 e 20/06/2020, 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 692/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0012.0014801/2022-19,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de26 a 29 de maio de 2022, 04(quatro)dias de licença para tratamento de saúde ao servidorFRANCISCO LUIZ DE
PAULA REGO,Analista Ministerial, matrícula 139, lotado junto à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças, conforme perícia oficial, nos termos
do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 26 de maio de 2022.
Teresina (PI), 06 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 693/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0364.0015442/2022-33,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de30 de maio a 01 de junho de 2022, 03(três)dias de licença para tratamento de saúde à servidora
comissionadaYANCA AREA PESSOA, Assessora Ministerial, matrícula nº 15815, lotada no GSI - Gabinete de Segurança Institucional, conforme
perícia oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao
dia 30 de maio de 2022.
Teresina (PI), 06 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 694/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0013.0015039/2022-77,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de27 a 30 de maio de 2022, 04(quatro)dias de licença para tratamento de saúde ao servidorPEDRO HENRIQUE
GOMES DO NASCIMENTO, Técnico Ministerial, matrícula nº 228, lotado junto à Coordenadoria de Licitações e Contratos., conforme perícia
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oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 27 de
maio de 2022.
Teresina (PI), 06 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 695/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0286.0015341/2022-50,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de30 a 31de maio de 2022, 02(dois)dias de licença para tratamento de saúde à servidora comissionadaVIVIANE
MARIA DE PADUA RIOS MAGALHÃES, matrícula nº 16318, lotada junto ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF, conforme
perícia oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao
dia 30 de maio de 2022.
Teresina (PI), 06 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 696/2022
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 19.21.0005.0015837/2022-88:
RESOLVE:
CONCEDERà servidoraLILITH JOICE MATOS FROTA LEMOS DUARTE, Assessora Especial, matrícula nº 15070, lotada junto ao CACOP,03
(três)dias de compensação para serem fruídos nos13, 14 e 15 de junho de 2022, como compensação em razão de auxílio aos Grupos Regionais
de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 - Regional Teresina, conforme designação através da PORTARIA PGJ/PI Nº
1061/2020 e daPORTARIA PGJ/PI Nº 1143/2020 para atuar no dia 22/05/2020 e no dia 11/06/2020, respectivamente,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 697/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0183.0015546/2022-37,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de01 a 03 de junho de 2022, 03(três)dias de licença para tratamento de saúde à servidora comissionadaTAIRES
OLIVEIRA BORGES, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15122, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina, conforme
perícia oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao
dia 01 de junho de 2022.
Teresina (PI), 06 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 698/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0012.0015615/2022-60,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de02 a 06 de junho de 2022, 05(cinco)dias de licença para tratamento de saúde à servidoraANA PATRICIA SOARES
ALVES DE CARVALHO, Técnica Ministerial, matrícula nº 308, lotada junto à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças, conforme perícia
oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 02 de
junho de 2022.
Teresina (PI), 06 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 699/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0298.0014275/2022-37,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de19 a 20de maio de 2022, 02(dois)dias de licença para tratamento de saúde à servidora comissionadaTHALIA DE
AREA SANTOS, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15869, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro, conforme
perícia oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao
dia 19 de maio de 2022.
Teresina (PI), 06 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 700/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0012.0014557/2022-11:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de25, 26 e 27 de maio de 2022, 03 (três) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família, à servidoraANA
PATRICIA SOARES ALVES DE CARVALHO, Técnica Ministerial, matrícula nº 308, lotada junto à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças
do MPPI., nos termos do inciso II do art. 75 da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 25 de
maio de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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