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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. EDITAIS PGJ23992
EDITAL PGJ/PI Nº 33/2022
O Subprocurador de Justiça Institucional, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a solicitação oriunda do Presidente do Tribunal de justiça do Estado do Piauí, através da Resolução nº 281/2022, de 06 de
junho de 2022;
CONSIDERANDO o disposto no Ato PGJ/PI nº 606/2016, que disciplina a participação de Promotores de Justiça em mutirões, projetos da Justiça
Itinerante e outros similares, faz saber que se encontram abertas inscrições aos Promotores de Justiça interessados em atuar no Regime
Especial de trabalho em processos criminais de pessoas presas, com processos em tramitação pelo Pje, na Central de Inquéritos e nas
1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Varas Criminais de Teresina.
I - DAS INSCRIÇÕES
I.1. O pedido de inscrição será dirigido ao Procurador-Geral de Justiça, por meio eletrônico, no endereço secretariageral@mppi.mp.br, no prazo
de 03 (três dias) úteis após a publicação do presente edital no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, instruído com
certidão da Secretaria das Varas perante as quais o interessado atue, comprovando a inexistência de intimação para audiências ou designação
para participar de sessões do Tribunal do Júri no período.
II - DO EVENTO
Local

Período

Vaga
s

Regime Especial de Trabalho em processos criminais de pessoas presas, com processos em tramitação
pelo Pje.

11 a 22 de julho de
2022

04

III - DA ESCOLHA E DA INDICAÇÃO
III.1. Encerrado o prazo de inscrição caberá ao Procurador-Geral de Justiça designar os membros que participarão do evento, escolhendo
preferencialmente os Promotores de Justiça com menor quantidade de participação em mutirões, projetos da Justiça Itinerante e outros similares.
III.2 Inexistindo inscritos em quantidade suficiente, o Procurador-Geral de Justiça designará, de ofício, os Promotores de Justiça.
Teresina, 10 de junho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional

1.2. PORTARIAS PGJ24000
PORTARIA PGJ/PI Nº 1913/2022
Republicação por incorreção
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93
RESOLVE
INTERROMPER,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, a partir de 13 de junho de 2022, as férias da
Promotora de JustiçaEMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO, titular daPromotoria de Justiça de Simplício Mendes,
referentes ao 1º período do exercício de 2022, anteriormente 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 18(dezoito) dias remanescentes para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de junho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 1916/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018;
CONSIDERANDO a interrupção de férias, no dia 13 de junho de 2022, da Promotora de Justiça titular da Promotoria de Justiça de Simplício
Mendes,
RESOLVE
REVOGAR, a partir do dia 13 de junho de 2022, a Portaria PGJ/PI nº 1776/2022, que designou o Promotor de Justiça LUIZ ANTÔNIO FRANÇA
GOMES, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, para, sem prejuízo das funções, responder pela Promotoria de Justiça de Simplício
Mendes, de 01 a 30 de junho de 2022, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 09 de junho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 1917/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho PGJ 0253743 exarado no Procedimento de Gestão Administrativa PGEA/SEI nº 19.21.0438.0003540/2021-83,
RESOLVE
REVOGAR parcialmente a Portaria PGJ/PI nº 2793/2021, quanto à designação do Promotor de Justiça CLÁUDIO BASTOS LOPES para, na
qualidade de titular, compor o Conselho Gestor do Acordo de Cooperação Técnica n°11/2021 - Rede de Proteção à Vida no Trânsito.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de junho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 1918/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho PGJ 0253743 exarado no Procedimento de Gestão Administrativa PGEA/SEI nº 19.21.0438.0003540/2021-83,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça LUCIANO LOPES NOGUEIRA RAMOS, Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias
Criminais (CAOCRIM), para, na qualidade de titular, compor o Conselho Gestor do Acordo de Cooperação Técnica n°11/2021 - Rede de Proteção
à Vida no Trânsito.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de junho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 1919/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0327.0016347/2022-15:
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JUNHO/2022
(Audiência de Custódia)
FLORIANO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

26

Promotoria de Justiça de Manoel Emídio-PI

ANDREONNY ALVES MESSIAS

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 10 de junho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 1920/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0428.0014210/2022-36,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor Felipe Arllem Rezende, matrícula nº 20026, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre a Procuradoria-Geral de
Justiça do Piauí, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a empresa MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
09.491.099/0001-46 (CONTRATO Nº 24/2022/PGJ - PGA nº 19.21.0428.0014210/2022-36), cujo objeto é a aquisição de material de limpeza,
higiene e copa para o MP-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de junho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 1921/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais,considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0256.0016283/2022-92:
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JUNHO/2022
(Audiência de Custódia)
PICOS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

12

6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI

MARIANE SANTOS MUNIZ

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 10 de junho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 1922/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0014.0016245/2022-92,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor FARUK MORAIS ARAGÃO, matrícula nº 125, para realizar vistoria em lixão no Município de Floriano, no dia 10 de junho
de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de junho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 1923/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MAURÍCIO VERDEJO GONÇALVES JÚNIOR, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, para atua na
audiência de instrução e julgamento referente ao processo nº 0836698-30.2021.8.18.0140, junto ao juízo da 4ª Vara Criminal de Teresina,
pautada para o dia 10 de junho de 2022, às 09 horas.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 10 de junho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 1924/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça GLÉCIO PAULINO SETÚBAL DA CUNHA E SILVA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Barras, para atuar
nas audiências referentes aos Processos de nº 0000842-89.2017.818.0039, 0800212-58.2021.818.0039 e 0000432-84.2019.818.0128, de
atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de Barras, no dia 13 de junho de 2022, em substituição ao titular.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 10 de junho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 1925/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação - CEAF/ MPPI, bem como o despacho exarado nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa PGA/SEI nº
19.21.0286.0015989/2022-14,
RESOLVE
CONVOCAR os Promotores de Justiça Jessé Mineiro de Abreu, Esdras Belleza do Nascimento, Amina Macedo Teixeira de Abreu Santiago,
Hérson Luís de Sousa Galvão Rodrigues, Tiago Berchior Cargnin, Cleyton Soares da Costa e Silva e Nayana da Paz Portela Veloso, membros
em vitaliciamento, para participarem da Oficina de Atuação e relatórios da Corregedoria, a ser ministrada pela Promotora de Justiça e Membro
auxiliar da Corregedoria MPPI, com atividade no dia 01 de julho, de 08h30min às 12h30min, totalizando carga horária de 4 horas.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de junho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 1926/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação da Associação Piauiense do Ministério Público-APMP, bem como o despacho exarado nos autos do Procedimento de Gestão
Administrativa PGA/SEI nº 19.21.0150.0016131/2022-63,
RESOLVE
DISPENSAR de suas atividades, no período de 15 a 20 de junho de 2022, os membros Fernando Ferro Gomes, Hugo de Sousa Cardoso, Carlos
Rogério Bezerra da Silva, Antônio Rodrigues de Moura, Edsel Belleza do Nascimento, Gerson Gomes Ferreira, Rafael Maia Nogueira, Ubiraci de
Sousa Rocha, Vando da Silva Marques, Marcelo de Jesus Monteiro e Rômulo Paulo Cordão, para participação no Torneio de Futebol Nacional do
MP Brasileiro, que será realizado nos dias 15, 16, 17 e 20 de junho, na cidade de Manaus- AM.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de junho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 1927/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça LUIZ ANTÔNIO FRANÇA GOMES, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, para, sem prejuízo das
funções, responder pela 46ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 10 a 29 de junho de 2022, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 10 de junho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional

2. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS23973
PORTARIA Nº 13/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP Nº 003010-361/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, pelo
Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições previstas no artigo 26, inciso I, da Lei Federal n. 8.625/93, e com fundamento no art. 129
da Constituição Federal.
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 o Ministério Público tem atribuições para zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo todas as medidas necessárias para suas garantias;
CONSIDERANDO que o artigo 5º, XXXII, da Constituição Federal dispõe que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, entre outras providências, receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações de
qualquer natureza, promover as apurações cabíveis que lhes sejam próprias e dar-lhes as soluções adequadas, nos termos do artigo 27,
parágrafo único, inciso I, da Lei n. 8.625/93;
CONSIDERANDO a necessidade de padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fato, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimentos preparatórios (PP);
CONSIDERANDO a Notícia de Fato - SIMP nº 003010-361/2021, registrada no âmbito desta Promotoria de Justiça, cujo prazo de duração
encontra-se extrapolado (artigo 3º, da Resolução n. 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público).
RESOLVO
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, tendo como objeto apurar o funcionamento ilegal da Academia Ronny Adrenalina, de
propriedade do Sr. Hermenegildo Ronny de Sousa, localizada na Avenida Capitão Felipe Araújo Rocha, nº 1992/A, Bairro Ipueiras, no Município
de Picos/PI, nos termos do art. 8º, IV, da Res. 174/2017 do CNMP.
Autue-se e registe-se no SIMP a presente portaria e os documentos que a acompanham, publicando-a no Diário Eletrônico do Ministério Público
do Estado do Piauí, em atenção ao disposto no artigo 9º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
Cumpra-se as providências determinadas em despacho em apartado e, após resposta, volte-me os autos conclusos.
Picos/PI, data e assinatura eletrônica.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 18/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP Nº 000052-361/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, pelo
Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições previstas no artigo 26, inciso I, da Lei Federal n. 8.625/93, e com fundamento no art. 129
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da Constituição Federal.
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 o Ministério Público tem atribuições para zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo todas as medidas necessárias para suas garantias;
CONSIDERANDO que o artigo 225, caput, da Constituição Federal assegura que "todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações";
CONSIDERANDO que no mesmo sentido dispõe o §1°, inciso VII do referido artigo, o dever de proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da
lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade;
CONSIDERANDO que o bem-estar animal é um conceito que envolve aspectos fisiológicos, psicológicos, comportamentais e do ambiente sobre
cada
indivíduo, bem como a crescente preocupação da sociedade quanto ao impedimento ético e legal de crueldade, abuso e maus-tratos contra
animais;
CONSIDERANDO que a presença de cães soltos em vias públicas, sejam urbanas ou rurais, além de gerar altos riscos à vida dos animais,
também gera transtornos sociais como acidentes de trânsito, agressões a seres humanos e criações de outros animais destinados ao abate para
consumo humano, contaminação ambiental por dejetos, pelos, dispersão de lixo e riscos de transmissão de doenças, tais como raiva e
leishmaniose;
CONSIDERANDO a necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fato, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimentos preparatórios (PP);
CONSIDERANDO a Notícia de Fato - SIMP nº 000052-361/2022, registrada no âmbito desta Promotoria de Justiça, cujo prazo de duração
encontra-se extrapolado (artigo 3º, da Resolução n. 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público).
RESOLVO
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, tendo como objeto fiscalizar e acompanhar o cumprimento da Lei nº 78/2021 do
Município de Dom Expedito Lopes, que prevê a castração gratuita dos animais de rua e da população de baixa renda, nos termos do art. 8º, II, da
Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Autue-se e registe-se no SIMP a presente portaria e os documentos que a acompanham, publicando-a no Diário Eletrônico do Ministério Público
do Estado do Piauí, em atenção ao disposto no artigo 9º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA, para conhecimento;
Cumpra-se as providências determinadas em despacho em apartado e, após resposta, volte-me os autos conclusos para novas deliberações.
Picos/PI, data e assinatura eletrônica.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça

2.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BURITI DOS LOPES23974
CLASSE: NOTÍCIA DE FATO CÍVEL
SIMP Nº.: 000830-284/2020
NOTICIANTE: ANTÔNIO MORAES DOS SANTOS
NOTICIADO: "NETO MAGRO"
ASSUNTO: OBRIGAÇÃO DE PAGAR
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Cuida-se de notícia de fato cível registrada no SIMP sob o nº 000830-284/2020, à vista atendimento ao público realizado na sala desta
Promotoria de Justiça, onde o noticiante, ANTONIO MORAES DOS SANTOS, residente no município de Caraúbas do Piauí, comunicou que
realizou um negócio de compra e venda com a pessoa como "NETO MAGRO".
Segundo narra o noticiante, o noticiado acordou que compraria do noticiante uma gaiola de ferro no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta
reais). Todavia, não compareceu para receber o produto e nem pagar o valor acordado.
Foi determinado por este Órgão Ministerial a designação de audiência extrajudicial para tentativa de conciliação entre as partes, a ser realizada
no dia 24 de novembro de 2020, às 08h30min, na sala desta Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes.
Certidão de ID nº 32812199, atestando que nenhuma das partes compareceu à audiência designada, e que o noticiante não voltou a entrar em
contato com este Órgão Ministerial.
É o breve resumo. Passa-se à decisão.
Conforme se observa dos autos, as partes interessadas deixaram de comparecer à audiência extrajudicial designada dos autos.
Nesta senda, considerando a inércia da parte noticiante e, considerando a desnecessidade de outras medidas a serem adotadas pelo Ministério
Público, por se tratar de interesse privado, determina-se o arquivamento da presente Notícia de Fato, nos termos do art. 4º, inciso III, da
Resolução 174/2017, do CNMP, alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018.
Por fim, como esta Promotoria não tem Oficial para dar cumprimento às suas intimações, publique-se esta decisão no mural da Promotoria, pelo
prazo de 10 (dez) dias, para os fins especificados na Resolução n°174/2017, do CNMP.
Encaminhe-se também a presente promoção de arquivamento para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público.
Decorrido o prazo sem interposição de recurso, arquive-se os autos do procedimento, com a devida baixa no SIMP, conforme reza o art. 5º, da
Resolução nº 174/2017, do CNMP.
Expedientes necessários.
Buriti dos Lopes, 08 de Junho de 2022.
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
TAXONOMIA: NOTÍCIA DE FATO
SIMP Nº 000201-284/2022
NOTICIANTE: CAODEC
NOTICIADO: MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS
ASSUNTO: DECRETO Nº 348/2022 - suspensão de aulas e antecipação da primeira quinzena de férias de julho de 2022
DECISÃO
Cuidam os autos de atendimento ao público registrado no SIMP sob nº 000201-284/2022, à vista do recebimento, via e-mail funcional desta
signatária, de expediente (DECRETO Nº 348/2022, que suspendeu as aulas da rede municipal de ensino, antecipando a primeira quinzena de
férias de julho de 2022 para a primeira quinzena de abril de 2022, no município de Murici dos Portelas) encaminhado pelo Centro de Apoio
Operacional da Educação e da Cidadania do MPPI - CAODEC, para conhecimento e providências.
Considerando que o Ministério Público funciona como fiscal da ordem jurídica, e que a denúncia encaminhada veio acompanhada de lastro
probatório mínimo dos fatos relatados, para fins de instrução inicial do feito e apuração dos fatos, expediu-se ofício à Prefeita e ao Secretário de
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Educação de Murici dos Portelas Municipal (Ofícios nº 45/2022-PJCBL e nº 46/2022-PJCBL), dando-lhes conhecimento da instauração do
procedimento e, ao mesmo tempo, lhes oportunizando apresentar manifestação acerca dos fatos noticiados.
Em resposta ao Ofício nº 46/2022 - PJCBL, o Secretário de Educação de Murici dos Portelas informou que o referido decreto foi expedido pelo
prefeito interino daquela Municipalidade, formalizando a antecipação do período de férias dos profissionais de educação municipal e, que a atual
gestora foi empossada no dia 13/04/2022, no meio do período de férias antecipado.
Por ser Promotoria de Justiça Única nesta Comarca e, também, por responder pela 33ª Zona Eleitoral, pode-se afirmar que realmente teve
eleição suplementar para os cargos majoritários no município de Murici dos Portelas e, as eleições ocorreram no dia 13 de março do ano em
curso. Esta signatária esteve diversas vezes naquele Município e, pode constatar que muitas estradas das localidades rurais ficaram cortadas,
inclusive essa situação dificultou o trabalho no dia das eleições.
Portanto, inobstante a Prefeita não tenha apresentado manifestação, diante da contatação fática da situação decorrente do forte período chuvoso,
compreende-se que o ato administrativo do Prefeito (decreto) foi uma atitude justificável, para não resultar em mais prejuízos ao alunado daquela
Municipalidade, que já vinha sofrendo em razão da Pandemia.
Desta forma, não visualizando na edição do decreto pelo então Prefeito a prática de ato improbo ou, crime de responsabilidade e, como o objeto
ensejador do presente procedimento encontra-se esclarecido, assim como não há outras diligências a serem realizadas, determina-se o
arquivamento desta NF, nos termos do art.4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017, do CNMP, alterado pela Resolução nº 18/2018, do CNMP,
dando-se ciência desta decisão ao CAODEC.
Por fim, como esta Promotoria não tem Oficial para dar cumprimento suas intimações, publique-se esta decisão no mural da Promotoria e no
DOEMP/PI, para os fins especificados na Resolução n°174/2017, do CNMP.
Decorrido o prazo sem interposição de recurso, arquive-se os autos do procedimento, com a devida baixa no SIMP, conforme reza o art. 5º, da
Resolução nº 174/2017, do CNMP.
Expedientes necessários.
Buriti dos Lopes (PI), 09 de Junho de 2022.
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA

2.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ23975
NOTÍCIA DE FATO Nº 115/2021
SIMP Nº 000470-310/2021
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
O Exmo. Sr. Dr. Sebastião Jacson Santos Borges, Promotor de Justiça respondendo pela 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, por
título e nomeação legais, FAZ SABER aos que este Edital vir ou dele conhecimento tiverem, que foi instaurada Notícia de Fato nº 115/2021
(SIMP 000470-310/2021), com o objetivo de apurar irregularidades na distribuição de merenda escolar em Campo Alegre do Fidalgo-PI., e que no
seu bojo foi proferida decisão de promoção de arquivamento. Assim, vem CIENTIFICAR os possíveis interessados, por se tratar de denúncia
anônima, para, querendo,impugnara promoção de arquivamento, deverão apresentar, dentro de 10 (dez) dias, junto à 2ª Promotoria de Justiça de
São João do Piauí, as suas razões por escrito, conforme disciplina o art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho
Nacional doMinistério Público - CNMP. Dado e passado nesta Promotoria de Justiça, lavrou-se o presente edital que depois de lido e achado
conforme vai devidamente assinado.
São João do Piauí, datado eletronicamente.
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor de Justiça, respondendo pela 2ª Promotoria de Justiça

2.4. 54ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA23976
EDITAL Nº 01/2021
A Exma. Sra. GIANNY VIEIRA DE CARVALHO, Promotora de Justiça respondendo pela 54ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que não foi possível notificar, no endereço constante dos autos, o investigado ADAILTON DA
CONCEIÇÃO, brasileiro, nascido aos 08/12/1985, filho de Valdelice da Conceição, para tratar de proposta de Acordo de Não Persecução
Penal. Desse modo, pelo presente, fica V. Senhoria NOTIFICADO a entrar em contato com este órgão por meio do telefone (086) 98192-1652
(segunda-feira a sexta-feira, de 08h00 às 13h00 ou do e-mail 54pjthe@mppi.mr.br, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação deste
Edital, para tratar de proposta de acordo de não persecução penal, nos autos da investigação de nº 0814441-74.2022.8.18.0140, nos termos do
artigo 28-A do Código de Processo Penal. O não atendimento à presente notificação (deixar de se manifestar no prazo e na forma acima
mencionados) será entendido como recusa em participar da audiência na qual seria proposto o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP,
razão pela qual a inicial acusatória será oferecida, nos termos da lei, dando início a ação penal.
Teresina - PI, 30 de maio de 2022.
Gianny Vieira de Carvalho
Promotora de Justiça
EDITAL Nº 01/2021
A Exma. Sra. GIANNY VIEIRA DE CARVALHO, Promotora de Justiça respondendo pela 54ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que não foi possível notificar, no endereço constante dos autos, o investigado MARIA
MARCILÂNDIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, brasileira, nascida aos 09/10/1987, portadora do CPF nº 075.386.733-85, filha de Leonília
Amélia da Conceição e Antônio Raimundo dos Santos, para tratar de proposta de Acordo de Não Persecução Penal. Desse modo, pelo
presente, fica V. Senhoria NOTIFICADA a entrar em contato com este órgão por meio do telefone (086) 98192-1652 (segunda-feira a sexta-feira,
de 08h00 às 13h00 ou do e-mail 54pjthe@mppi.mr.br, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação deste Edital, para tratar de proposta de
acordo de não persecução penal, nos autos da investigação de nº 0813749-75.2022.8.18.0140, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo
Penal. O não atendimento à presente notificação (deixar de se manifestar no prazo e na forma acima mencionados) será entendido como recusa
em participar da audiência na qual seria proposto o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, razão pela qual a inicial acusatória será
oferecida, nos termos da lei, dando início a ação penal.
Teresina - PI, 30 de maio de 2022.
Gianny Vieira de Carvalho
Promotora de Justiça
EDITAL Nº 03/2022
A Exma. Sra. GIANNY VIEIRA DE CARVALHO, Promotora de Justiça respondendo pela 54ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que não foi possível notificar, no endereço constante dos autos, o investigado ARLISSON
SANTHIAGO ALVES SANTO, brasileiro, nascido aos 06/01/1999, filho de Ana Rita Alves Santos, para tratar de proposta de Acordo de Não
Persecução Penal. Desse modo, pelo presente, fica V. Senhoria NOTIFICADO a entrar em contato com este órgão por meio do telefone (086)
98192-1652 (segunda-feira a sexta-feira, de 08h00 às 13h00 ou do e-mail 54pjthe@mppi.mr.br, no prazo de 05 (cinco) dias contados da
publicação deste Edital, para tratar de proposta de acordo de não persecução penal, nos autos da investigação de nº 082138847.2022.8.18.0140, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal. O não atendimento à presente notificação (deixar de se manifestar
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no prazo e na forma acima mencionados) será entendido como recusa em participar da audiência na qual seria proposto o Acordo de Não
Persecução Penal - ANPP, razão pela qual a inicial acusatória será oferecida, nos termos da lei, dando início a ação penal.
Teresina - PI, 09 de junho de 2022.
Gianny Vieira de Carvalho
Promotora de Justiça

2.5. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO23977
PORTARIA nº 02/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais e
constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II, IV, IX, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei nº 8625/93, no art. 8º
da Lei Complementar nº 75/93, nos art. 6º, da Lei Complementar Estadual nº 12/94, e no art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
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, Constituição Federal; art. 1o., do Estatuto do
Ministério Público da União, Lei Complementar Federal 75, de 20.05.93 e art. 1o., da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei Federal
8.625, de 12.05.93);
CONSIDERANDO que a necessidade de resguardar e garantir o princípio fundamental a Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º inciso III, da
Constituição Federal) também aos detentos em estabelecimento prisional (art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público o dever de fiscalizar a execução de pena e adotar todas as providências necessárias ao
desenvolvimento do processo executivo (art. 68, incisos I e II, alínea "a", da Lei nº 7.210/84).
CONSIDERANDO que aos detentos é assegurado a integridade física e moral, sejam eles condenados ou provisórios (art. 40, da Lei nº
7.210/84).
CONSIDERANDO que atualmente a Penitenciária Gonçalo de Castro Lima - Vereda Grande - atualmente conta com 305 detentos, sendo que a
capacidade da unidade é de 200 presos, conforme informado em Ofício nº 73/2022 - PGCL.
CONSIDERANDO que a 4ª Promotoria de Justiça de Floriano/PI é o órgão do Ministério Público do Estado responsável pela execução penal
nesta Comarca, assim como incumbe a fiscalização e acompanhamento do estabelecimento prisional (art. 45, inciso II, alínea "a", da Res.
03/2018 - CPJ/MPPI).
RESOLVE instaurar o INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar eventuais irregularidades na superlotação na Unidade Prisional Gonçalo de
Castro Lima - Vereda Grande, com fundamento nos art. 1º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e art. 9, §1º, da
Lei nº 7.347/85, de modo a subsidiar, se for o caso,, a adoção de medidas judiciais cabíveis, bem como determinando o seguinte:
que seja AUTUADA e REGISTRADA no sistema SIMP;
que seja encaminhada para publicação no Diário do MPPI;
que seja encaminhada, a Procurador Geral de Justiça, ao Conselho Superior, ao CAOCRIM, para conhecimento;
Nomeio para secretariar os trabalhos os servidores Daví Marcos de Oliveira Santos e Joaima Moura Rocha;
que sejam adotadas as seguintes diligências:
juntada do Ofício nº 73/2022 - PGCL, informando a mencionada superlotação na unidade prisional;
Após, conclusão para despacho. Cumpra-se.
Floriano-PI, 09 de junho de 2022.
DANILO CARLOS RAMOS HENRIQUES
Promotor de Justiça

2.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BRANCA23978
SIMP Nº 200-166/2022
RECOMENDAÇÃO Nº 03/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, conferidas
pelos disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal (CF/88); artigo 26, inciso I, e artigo 27 e seu parágrafo
único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, conforme estabelece o artigo 201, V, VI e VIII da lei n.º 8069/90, zelar pelo efetivo respeito
aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e aos adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para a
proteção dos interesses individuais, coletivos ou difusos relativos à infância e à juventude;
CONSIDERANDO a essencialidade do direito à saúde e à vida, previstos no art. 196 e seguintes da Constituição Federal, valor de relevância
pública assim considerado na mesma Carta, cujo teor deve nortear toda a regulamentação de ações e serviços destinados à sua implementação,
bem como presidir a conduta do Ministério Público;
CONSIDERANDO o direito à segurança alimentar e nutricional da criança e à sua alimentação adequada constitui direito fundamental,
consectário lógico do direito à vida e à saúde, sendo de grande relevância pública, conforme previsto no art. 197 da Lei Maior;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde), em seu art. 43, é clara e taxativa ao dispor sobre a
gratuidade das ações e serviços de saúde;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato registrada no SIMP n.° 200-166/2022, oriunda do Termo de Declarações prestado pela noticiante Sra.
TAMIRES TAVEIRA DE CARVALHO noticiando que mãe da criança GAEL TAVEIRA SOUSA, nascido em 04/08/2020, atualmente com 01 ano e
07 meses de idade; Que seu filho é portador de Enterocolite alérgica e desnutrição, sendo alérgico à proteína do leite da vaca; Que devido a isso,
seu filho faz uso de suplemento da fórmula Neo Spoon, conforme orientação e laudo médicos; Que seu filho faz acompanhamento médico no
Hospital Infantil Lucídio Portella, em Teresina-PI; Que seu filho necessita da quantidade de 120ml da fórmula por dia, totalizando, em média, 02
latas de suplemento por mês, Que a lata de suplemento custa atualmente R$ 181,99 (cento e oitenta e um e noventa e nove centavos); Que a
declarante não possui condições financeiras de arcar com os custos do suplemento, pois não possui renda fixada; Que seu marido, pai do Gael,
trabalha e recebe um salário mínimo;
CONSIDERANDO que a situação noticiada é urgente, pois, a qualquer momento, sem a suplementação alimentar, a criança sobredita pode
entrar em grave crise de saúde;
RESOLVE: RECOMENDAR e REQUISITAR ao MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PI, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e/ou
Saúde, bem como à SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ/PI, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, suplemento da fórmula Neo Spoon à criança indicada neste procedimento, por meio de sua representante legal (indicada
no ofício em anexo), assim como a qualquer outro munícipe que se encontre em situação semelhante, pelo tempo que for necessário ao seu
tratamento, à razão de, no mínimo, 12 (doze) latas por mês, tudo de forma a garantir-lhe o direito à segurança alimentar e nutricional e à
alimentação adequada. ADVERTE-SE, desde já, dos efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público, que têm o condão de: (a)
constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas
administrativas e ações judiciais cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou
ciência da irregularidade para viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for
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exigido; e (d) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais. A falta injustificada e o retardamento indevido das
requisições do Ministério Público poderão implicar a responsabilidade de quem lhe der causa, sujeitando o infrator as sanções civis (art.12 da Lei
8.429/1992) e penais (art.10 da Lei 7.347/1985) cabíveis.
ENCAMINHE-SE, por fim, a NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA à Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no
Diários dos Municípios e de Justiça (DOM e DJPI), assim como ao CAO de Defesa da Saúde e ao próprio Conselho Superior do Ministério
Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí, via e-mail institucional.
Cumpra-se.
Água Branca (PI), quinta-feira, 03 de junho de 2022.
MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça

2.7. NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALTOS23979
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Dados gerais
IDENTIFICAÇÃ
O
D A
REUNIÃO

Procedimento Administrativo Nº 04/2022 (SIMP Nº 000010-442/2022), instaurado para acompanhar a execução do projeto
institucional "Siga em frente com segurança", proposto pela Promotoria de Justiça de Beneditinos- Altos, conforme SEI/MPPI
19.21.0135.0008630/2022-85

DATA/HORÁRI
O

26/04/2022, às 09:00

LOCAL

Auditório da Câmara Municipal de Altos

Participantes
NOME

ÓRGÃO

Maurício Gomes de Souza

Promotor de Justiça

Regina Alves dos Santos

Presidente da Câmara Municipal de Altos

Andrea Suellen Amaral Ramos Lopes

Vereadora de Altos-PI

Douglas Borges

Secretário de Administração

Ademias do Nascimento Silva

Diretor da escola de trânsito

Dielson Moita Costa

Policial Rodoviário Federal

Coronel Jorge Neto

Comandante da Polícia Militar de Altos

Wanderson Domingos Pessoa Cavalcante

Secretário de Saúde- Altos-PI

Erivan Castelo Branco

Assessor Jurídico- CETRAN

Lailson Soares Guedes Rodrigues

CETRAN

Anison Almeida

Diretor da Câmara Municipal

Ausentes
NOME

ÓRGÃO

Carmen Maria Paiva Ferraz Soares
(motivadamente - audiências)

Juíza de Direito- Titular JECC

O Promotor de Justiça, Dr. Maurício Gomes de Souza, iniciou a audiência tecendo informações acerca da proposta de execução do projeto de
trânsito no Município de Altos, sobre a conscientização e educação da população na obrigatoriedade do uso de capacetes de segurança, tendo
em vista o alto índice de acidentes, ressaltando o uso do poder de polícia criminal do Estado em prol de outros bens que são valiosos, da
saúde, família, segurança dos cidadãos, de modo que o indivíduo que escolhe utilizar uma motocicleta ou carro para sua locomoção tem que
proteger a si, quem ele transportar e os pedestres. Destacou que na atuação criminal do Ministério Público notou-se que no dia a dia da
população não há cultura do uso de capacetes de segurança, pelo que eventuais e rotineiras quedas de motociclistas na condução, enseja
grande impacto na saúde pública, na força laboral de empresas, aumento do custo previdenciário, majorando-se o número de pessoas que
morrem por conta da não utilização do uso de capacetes. O dinheiro público utilizado poderia está sendo investido em outras coisas para a
sociedade, ressaltou que por conta dos motivos apresentados foi instaurado o Procedimento Administrativo, buscando inicialmente com as
autoridades políticas, onde efetivamente foi feita a tentativa de reunião com os Vereadores, Escola de Trânsito, Polícia Militar, Pode Judiciário,
realçou que o Juizado Cível e Criminal da Comarca de Altos abraçou a ideia, sendo fundamental para o sucesso do projeto que as autoridades
políticas abracem também a causa, para alinhamento independentemente de partido político. Salientou ainda que o Hospital de Urgência de
Teresina-HUT, muitas vezes, não tem vagas para internação, mencionando informação trazida de que policial tentou utilizar o serviço e não
tinha vaga, observando que grande porcentagem das vagas do HUT são de acidentes de moto, ou seja, um fato público que gera uma
deficiência no Estado do Piauí. Reiterou que a proposta inicial é contar com o apoio de todas as autoridades competentes, não sendo uma
questão política, mas sim de humanidade, destacou a possibilidade de alinhamento para que em casos de pessoas hipossuficientes sem
condições de tirar a CNH, a escola pública ou programas do município proporcionem essa habilitação, pois é dignidade para o cidadão ter o
direito de ir e vir dentro da Lei. O foco é alinhar forças para construir um mecanismo que faça a população usar capacete de segurança, seja
via PRF ou PM, seja via ações programadas dentro da realidade de cada corporação, reiterando que as pessoas devem sair de casa com o
capacete de segurança. Destacou-se ainda que as irregularidades flagradas pela força policial devem ser autuadas, mas que será instituído
período de ajuste social no qual as transações com o MP (PJ de Beneditinos/Criminal) teriam como pena o dever de apresentação da CNH,
onde o cidadão apreendido em uma situação irregular do art. 309 do CTB, etc, teria o TCO lavrado e na audiência teria prazo para tirar a
habilitação, ganhando dignidade e a sociedade um trânsito mais seguro. O indício necessário para a abordagem seria a ausência de capacete,
pois quem tem a CNH sabe que é necessário o uso de capacetes de segurança, pelo que o não uso é indício de ausência de CNH e a
condução sem capacete gera perigo concreto de dano. Passada a palavra para a Vereadora Regina Alves, Presidente da Câmara, informou
que o tema apresentado é de extrema importância, que com a união de todos os poderes públicos municipais será possível dar andamento em
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busca da melhor solução possível, ressaltou que acompanha inúmeros acidentes automobilísticos que poderiam tranquilamente ser evitados
com o simples uso do capacete de segurança e obediência das normas de trânsito brasileiro, destacou que em recente reportagem vinculada
da mídia estadual foi mencionado que cerca de 80% dos atendimentos são de vítimas de acidentes de trânsito dizem respeito as motocicletas,
bastando uma visita ao hospital para perceber a quantidade de pessoas acidentadas envolvendo motocicletas, bem como o crescente número
de jovens sem a preocupação com a segurança, ressaltou também que segurança, educação e saúde são pilar de qualquer administração
pública, onde o trânsito se insere em todos eles, destacou a importância de ensinar as crianças desde cedo nas escolas sobre os riscos e
obrigações de quem conduz uma moto ou carro, bem como a importância do pedestre atento na faixa de pedestre, levando profissionais da
área para aulas com crianças e adolescentes, salientou ainda que quando a conscientização aumenta a tendencia é que os acidentes
diminuem, onde as medidas preventivas são sempre necessárias e melhor caminho a seguir reiterando a importância de respeitar as normas
de trânsito. Com a palavra Andrea Amaral, vereadora, relatou que além de vereadora é enfermeira, no qual foi 5 (cinco) anos diretora do
Hospital Municipal de Altos, e que sabe de todas as dificuldades em relação ao assunto abordado, transferência, sofrimento da família, Estado,
profissionais, por uma falta exclusivamente do capacete de segurança, destacou que o capacete é a principal proteção do condutor, destacou
que a questão cultural tem que ser trabalhada na educação, fazendo palestras em escolas, formando comitivas para a abordagem do assunto
em parceria com o Prefeito da cidade, através de panfletagem, parando nos sinais, com abordagem pela própria população, na oportunidade
parabenizou o grande trabalho da Polícia Militar de Altos, que apesar da pouca estrutura existente, ressaltou que as crianças observam
sempre as regras de trânsito e como deve ser respeitado, até mesmo corrigindo os pais diante observância de uma conduta errada no trânsito,
destacou também a importância de ajudar a Polícia, promovendo eventos na parte da educação para conscientização, relatou que é
necessário se colocar no lugar do outro em relação as pessoas que não tem condições de comprar uma moto, e não só penalizar, mas
também ajudar com uma forma de conseguir com que essa pessoa consiga colocar sua moto em dia, acesso a CNH, pois é cidadania. Na
oportunidade o Promotor ressaltou que em casos de pessoas analfabetas, a transação penal poderá ser o direcionamento ao EJA - Educação
de Jovens e Adultos, com o prazo de 01 (um) ano e 06(seis) meses para se alfabetizar como condição transacional. Por sua vez, a Vereadora,
Andrea, informou que daqui alguns anos será possível ver menos acidentes, menos pessoas sequeladas, diminuição de vagas em hospitais,
ressaltando que é uma ação para salvar vidas, respeitar as famílias de todos os envolvidos, além disso, destacou a possibilidade de dentro da
Secretaria de Saúde do Município a formação de uma comissão para a realização das palestras, não sendo uma punição e sim que as
pessoas enxerguem a questão do salvamento de vidas. Douglas Borges, Secretário de Administração e representante do prefeito municipal de
Altos, iniciou sua fala dizendo sobre a importância da iniciativa do MP, destacando a questão de conscientizar para depois partir para a
punição, não tendo a punição como efeito apenas de penalizar, mas também de educar, apresentou alguns dados repassados pelo SAMU do
Município, quais sejam : Unidade de suporte básico, de 2021 até o dia 25/04/2022 tiveram 263 (duzentos e sessenta e três), ocorrências e na
Unidade de suporte avançado 164 ( cento e sessenta e quatro) ocorrências, somente de trânsito na cidade de Altos em razão de quedas de
moto; destacou ainda que, observa-se no dia a dia, principalmente por conta da BR ocorrem muitos acidentes, ressaltou também que em nome
do Prefeito coloca a Prefeitura de Altos à disposição do MP e escola de trânsito e autoridades policias para essa ação, bem como outras
ações, reiterando que a forma de educar tem que ser prioridade, relatando que na escola era importante existir duas matérias uma sobre
educação financeira para preparar pra vida e a outra sobre o trânsito, são situações no trânsito que poderiam muitas as vezes serem evitas
com a consciência, precisando da ajuda em conjunto da população. Passada a palavra para Ademias Nascimento, Diretor da Escola de
trânsito, relatou que a importância do evento que é de suma importância para a vida, que a escola de trânsito se coloca à disposição,
principalmente por sua finalidade que é planejar, executar e articular todas as ações, destacou que deve-se iniciar pelas escolas, fazendo
reuniões com os sindicatos, universidades, conscientizando essa questão de educação de trânsito, reiterando que a escola de trânsito está à
disposição para ajudar no que necessário, informou que mensalmente tem um planejamento para o trabalho nos municípios com palestras,
seminários, campanhas educativas, que é onde se deve iniciar para que tenham conscientização e um resultado promissor das ações. Com a
palavra, Dielson Moita, Policial Rodoviário Federal, iniciou sua fala destacando que se coloca à disposição para o que possível com qualquer
ente público ou privado, que PRF atua na fiscalização, mas também atua fortemente da educação para o trânsito, ressaltou que a PRF tem
áreas especificas dentro da corporação direcionadas ao intuito em questão, e na área de educação para o trânsito atende as mais variadas
faixas etárias, com a presença em escolas, reiterando a disposição para desmitificar o que foi levantado pela Vereadora de enxergar a Polícia
como inimiga, relatou que o capacete é a porta de entrada para a abordagem, ressaltou que mais 90% das abordagens que a PRF faz no
Município de Altos é feita por flagrar a condução sem capacete, além disso é feito o levantamento das condições pessoais, CNH,
comprometimento criminal, mandado de prisão em aberto, bem como a parte do licenciamento, o que gera o descontamento maior da
população, destacando que se conseguir embutir na cabeça do cidadão de Altos a utilização do capacete, vai diminuir a necessidade de tanta
presença de fiscalização no Município, consequentemente vai diminuir a quantidade de veículos recolhidos, na oportunidade sugeriu focar na
parte da educação em jovens, não abondando todas as faixas etárias, mas sim que o direcionamento seja voltado aos jovens, bem como
relatou que é muito mais fácil ensinar do que fazer a pessoa desaprender, um adulto ou alguém que já tem algum hábito, ressaltou que em
relação aos dados em relação a quantidade de acidentes na BR 343, tem como fazer o levantamento bem fácil, inclusive por local, qual trecho
tem mais acidente, principais causas, se estavam ou não sem capacetes de segurança, reiterando que a PRF está à disposição. Coronel Jorge
Neto, Comandante da Polícia Militar de Altos, por sua vez, iniciou sua fala que a batalha é muito difícil, mas que não é impossível, relatou que
trânsito é igual a vida e é igual a educação, tendo que produzir protocolos de maneira consistente para que o objetivo possa ser alcançado,
que tenha mais encontros para a continuidade do projeto para sua conclusão, ressaltando que todos os órgãos presentes na audiência é uma
situação excelente, relatou na questão educacional para a inclusão do trânsito como matéria curricular, tendo em vista o reiterado pedido de
educação, destacando a inclusão no maternal, quando está se iniciando a formação profissional, podendo então ser iniciado o processo de
transição, relatou também que todos devem ter o compromisso para buscar a conscientização da população para a importância do uso de
capacetes, na oportunidade aproveitou o momento para a criação de um Conselho Municipal de Segurança, para que dentro tenha um ente
que seja responsável na educação de trânsito, colocando a Polícia Militar à disposição alcançar o objetivo. Anison Almeida, Diretor da Câmara
Municipal, pontuou a mudança de cultura e costumes, que até pouco tempo a população que saia da Zona Rural utilizava carroças, cavalos,
depois surgiram as bicicletas e após chegaram as motocicletas, chamou a atenção sobre a falta de educação e a situação financeira, relatando
que ao longo do tempo já deviam ter percebido que os hospitais não suportam mais tantas ocorrências de acidente de trânsito, relatou que em
2001 começaram a tentativa de uma matéria de trânsito que é fundamental na base das crianças, mas não como curricular e sim como extra
curricular, destacou o assunto levantado pelo MP em questão relacionado e especifico ao uso de capacete, ressaltou na tentativa de chamada
dos mototáxi, mas que em várias vezes ausentes, pois pensam na punição, relatou que com os todos os órgãos presentes no momento atual
que está sendo vivenciado educar a criança que está na base, com certeza vai ser obter êxito, além disso, destacou que as pessoas da Zona
Rural não utilizam o capacete de segurança e não tem CHN, reiterou que é necessário utilizar o capacete para proteger a vida, que são
necessários todos fazerem a divulgação sobre a importância da utilização do capacete. Na oportunidade o Promotor de Justiça, Maurício
Gomes de Souza ressaltou a possibilidade, dependendo do alinhamento político-institucional com as autoridades presentes a possibilidade de
se arquivar eventuais TCOs decorrentes da ação de se tentar instituir o uso de capacetes por motociclistas em Altos, por período determinado,
como forma de preventiva e de informação, buscando-se efetivamente focar em quem não estiver utilizando o capacete de segurança para que
o cidadão ao sair de casa lembre da chave da moto e do capacete de segurança. Destacou ainda que, ao longo do tempo foram criados
mecanismos de segurança, tendo em vista o grande número de acidentes, que um desses mecanismos para minimizar os riscos é capacete de
segurança, dentre outros, reiterou que o capacete é fundamental, no qual a ideia é usar o constrangimento do bem, com a parada, para iniciar
a cultura do uso de capacete de segurança, blitz educativa com a finalidade do uso de capacetes de segurança, para um trânsito mais seguro,
ressaltou também para que a autoridade policial relate desde já até o dia 25 de maio no TCO abordagem pelo indicativo ausência do uso de
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capacetes de segurança para fins de educação pelo Ministério Público, com a ideia de fazer os encaminhamentos nesse sentido, possibilidade
de matéria extracurricular, parcerias com os órgãos competentes. Na oportunidade, o Vereador Jaifran, relatou que o assunto de trânsito traz
grandes impactos na sociedade, ressaltando na possibilidade de projetos para a retirada da CNH, relembrou dos pontos negativos e perigosos
existentes na cidade em relação ao trânsito, em frente à escola Antônio Inácio e comercial Lira, com a necessidade de faixas de pedestres,
bem como a necessidade de sinalizações e redutores de velocidade, a ideia de fazer um projeto para a sociedade com palestras educativas
nas escolas para conscientização, destacou também o caso dos mototáxi para o recebimento de capacetes, tendo em vista a exposição do
perigo para a população, bem como que o mês de setembro é o mês do trânsito. A Vereadora Andrea, afirmou o perigo no trânsito da cidade,
como exemplo em frente à Igreja Nossa Senhora das Mercedes, que necessita de uma faixa de pedestres. O Coronel Jorge Neto, ressaltou o
projeto para criação de pelotões mirins para educação das crianças. Na oportunidade a Vereadora Andrea, relatou que os Guardas Municipais
poderiam ajudar na educação de trânsito, reiterou a necessidade dos levantamentos nos hospitais em relação ao número de acidentes. Diante
o exposto, o Promotor de Justiça Maurício Gomes de Souza enfatizou realizar os encaminhamentos, marcação de uma nova audiência para
avaliar as ações em um prazo a ser estabelecido, bem como avaliar na semana de setembro que é o mês da segurança de trânsito o seu
resultado, bem como encerrou a audiência.
Encaminhamentos
Solicitar os dados existentes sobre acidentes de motocicletas ao município de Altos (SAMU e Secretaria de Saúde), PM e PRF;
Solicitar ao PGJ a execução do projeto institucional em todos os Municípios, vez que o foco e alcance político em seara estadual (ALEPI e
Governo do Estado) seria efetivo;
Solicitar ao Município de Altos (Prefeitura Municipal) a formação de uma comissão executiva multidisciplinar com representantes técnicos da
saúde e da educação municipal e de outros órgãos parceiros para trabalhar o trânsito e soluções viáveis;
Solicitar pauta para fins de resolução sobre educação ao trânsito do CMEI/Altos, CEE e CNE;
Solicitar ao município de Altos, por seu prefeito, análise quanto a assinatura de Termo de Cooperação com a escola pública de trânsito, PRF,
PM e Município de Altos para fins de projeto educacional nas unidades de ensino do município sobre o trânsito;
Designar nova audiência para avaliar ações no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como outra em evento maior no mês de setembro, haja vista
a semana do trânsito para avaliar os resultados das ações;
Solicitar ao Município a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública;
Solicitar à 1ª PJ/Altos que os TCOs sobre fatos relatados que possam ensejar crime de trânsito por não uso de capacetes, entre 01 e 31 de
maio de 2022 sejam arquivados a título de decisão política-institucional, como meio educacional voltado a inclusão da cultura do uso do
capacete de segurança para motociclistas;
Solicitar sinalização da BR 343, em seu trecho urbano em Altos ao DNIT, conforme plano de trânsito municipal;
Solicitar a Secretaria de Saúde a inclusão dos acidentes em moto com e sem uso de capacetes de segurança como causa de atendimento em
saúde nos prontuários de atendimento hospitalar (triagem).
E para constar, de ordem do Promotor de Justiça da Promotoria de Beneditinos, eu, Nathália de Sousa Marreiros, encerrei a presente ata.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça

2.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ23981
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA No 04/2022
Procedimento Administrativo no 16/2022
SIMP Nº 000346-255/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI,no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 129, III, da Constituição Federal, art. 8o, § 1o, da Lei no 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei no
8.625/93 e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual no 12/93 e:
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí instaurou de ofício o Procedimento Administrativo nº 16/2022, para apurar
suposta aplicação irregular de verbas públicas em evento festivo desarrazoado, com grande gasto de recursos, em detrimento de outras políticas
públicas imprescindíveis, visando à adoção das medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, principalmente face ao aniversário da cidade de
São Pedro do Piauí;
CONSIDERANDO que a Administração Pública de qualquer dos entes da Federação, inclusive suas sociedades de economia mista, empresas
públicas e entidades autárquicas e fundacionais, devem, necessariamente, obedecer aos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do art. 37, caput, da Constituição da República;
CONSIDERANDO que a utilização de recursos públicos para o custeio de festejos/aniversários do Município submete-se aos princípios e regras
previstos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional;
CONSIDERANDO que, dentre essas normas, sobressai o princípio da legalidade orçamentária, segundo o qual a alocação de recursos públicos
para qualquer finalidade deve estar contemplada no orçamento do respectivo ente federativo, conforme determinam o art. 167, I e II, da
Constituição Federal, e o art. 2º, "caput", da Lei Federal nº 4.320/64, (Código de Contabilidade Pública);
CONSIDERANDO que a inexistência de dotação específica ou de crédito genérico para atender às despesas com eventos festivos torna-as
irregulares e lesivas ao patrimônio público, nos termos dos arts. 15 e 16, § 1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO que a compatibilidade com a Lei Orçamentária Anual deve estar devidamente comprovada já no início do procedimento
administrativo aberto para autorizar os gastos correspondentes à realização com o evento;
CONSIDERANDO que a realização de apresentação artística constitui um serviço a ser excepcionalmente contratado pelo Poder Público e,
nessa condição, submete-se à regra geral para a contratação de serviços, que é a licitação, nos moldes do art. 2º da Lei Federal nº 14.133/2021,
devendo a contratação ser efetuada no regime de empreitada e tendo como critério de seleção o menor preço;
CONSIDERANDO que a única hipótese excepcional, a autorizar a contratação de artistas sem a realização de procedimento licitatório, dá-se no
caso se tratar de artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, diretamente ou por meio de empresário exclusivo,
conforme previsto no art. 74, II, da Lei no 14.133/2021;
CONSIDERANDO que a comprovação da consagração artística submete-se aos seguintes requisitos: (a) indicação das razões e justificativas que
motivaram a escolha da empresa, banda, grupo musical ou artista específico, tornando patente tratar-se da atração mais adequada a atender a
singularidade do objeto, e (b) apresentação de documento que justifique a inviabilidade da competição, devendo anexar recortes de matérias
jornalísticas e da crítica especializada que indiquem tratar-se de artista consagrado pela opinião pública local, regional ou nacional;
CONSIDERANDO que, para ser cabível a inexigibilidade de licitação, não basta que o artista seja consagrado, sendo indispensável que a
contratação seja feita diretamente com ele ou por meio de seu empresário exclusivo, sendo vedada a contratação por meio de intermediário
(representação limitada temporalmente, apenas para viabilizar a contratação do artista em localidades específicas);
CONSIDERANDO que a contratação de artistas ou grupos musicais, ainda que consagrados, depende de expressa justificativa do preço a ser
pago, nos termos do art. 72, VII, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Lei de Licitações), devendo a contratação ser publicada na imprensa oficial e
ratificada formalmente pela autoridade superior, nos moldes do "caput" do referido dispositivo legal;
CONSIDERANDO que a contratação de infraestrutura para a realização dos eventos está sujeita à realização de procedimento licitatório e, que,
em face dessa situação, o custeio de eventos festivos deve ser compatibilizado com outras despesas constitucionalmente previstas, de forma que
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não se executem gastos com finalidades menos importantes, em detrimento do cumprimento de obrigações constitucionais prioritárias;
CONSIDERANDO ainda que o direito de acesso a informações é direito de estatura constitucional no Brasil e consagrado nas convenções
internacionais adotadas no ordenamento jurídico brasileiro (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, art. 19, Decreto Legislativo nº 226/91
e Decreto nº 592/92; Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 13, Decreto nº 678/92);
CONSIDERANDO que a publicidade constitui um dever da Administração Pública e, ao mesmo tempo, um direito subjetivo da comunidade,
consistindo em um verdadeiro direito fundamental à informação;
CONSIDERANDO que o modo público de gerir a máquina estatal é elemento conceitual de nossa República;
CONSIDERANDO, por outro lado, que os atos fiscalizatórios quanto à transparência dos atos públicos estão legalmente assegurados a qualquer
cidadão, consoante disposição expressa do art. 31, § 3º, da Constituição Federal, do art. 49, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO que em 18 de novembro de 2011 veio à lume a Lei no 12.527/2011, regulando o acesso a informações previsto no inciso
XXXIII do art. 5º, inciso II do §3º do art. 37 e no §2º do art. 216, todos da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que essa Lei, como corolário do direito constitucional fundamental de acesso à informação, determina, em seu art. 3º, incisos I
a V, a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, a divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações, a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, o fomento ao
desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública e o desenvolvimento do controle social da administração
pública;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal "a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação
planejada e transparente" e que, nos termos dos arts. 48, parágrafo único, II e 48-A, da referida lei - com nova redação e incluído,
respectivamente, pela Lei complementar nº 131, de 2009 -, a transparência será assegurada também mediante a liberação ao pleno
conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira,
em meios eletrônicos de acesso público (art. 48, parágrafo único, II) e, para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os
entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a I - quanto a despesa: todos os atos
praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos
dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do
pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; I - quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das
unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários (art. 48-A, I e II) (grifo nosso);
CONSIDERANDO que o descumprimento dos deveres de boa administração e de obediência à legalidade, à ampla competitividade, à isonomia e
à economicidade, por meio de gastos irregulares com a realização de festejos/aniversário do município, configuram atentados ao patrimônio
público e à moralidade administrativa, o que deve ser combatido pelo Ministério Público, conforme determina o art. 129, III da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO, por fim, que a recomendação é um dos mais úteis instrumentos de atuação do Ministério Público, nos termos do art. 27, I,
parágrafo único, e IV, da Lei Federal n.º 8.625/93;
RECOMENDA a Vossa Excelência, Prefeito do município de São Pedro do Piauí, José Maria Ribeiro de Aquino Júnior:
1 - Quanto a publicidade dos atos da Administração Municipal:
1.1 Que independentemente do compartilhamento com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Piauí, passe a publicar em tempo real,
em sítio eletrônico da própria municipalidade, a lista de todos os editais de licitação divulgados, de procedimentos administrativos licitatórios em
trâmite e os respectivos contratos administrativos firmados, de forma a cumprir mais amplamente possível os preceitos legais e constitucionais
aplicáveis, mormente, os princípios da igualdade, isonomia, impessoalidade, publicidade, moralidade.
1.1.1 Além das informações básicas mencionadas no subitem anterior, deverão ser publicadas em tempo real, que sejam prontamente anexados
no mesmo ambiente eletrônico, dentre outros, os seguintes documentos:
a) termo de referência ou projeto básico contendo todas as especificações que determina a lei;
b) propostas de contratação apresentadas e justificativa da escolha do contratado;
c) instrumento de contrato ou congêneres, com indicação expressa de servidor gestor e/ou fiscal de sua execução;
1.2 No que se refere à publicidade dos atos de fiscalização da execução contratual, que sejam oportunamente anexados, no mesmo ambiente
eletrônico, os processos de pagamento, contendo os seguintes documentos, dentre outros:
a) Nota de Empenho;
b) Nota de Liquidação, acompanhada dos documentos demonstrativos da efetiva execução do objeto contratado;
c) Nota de Pagamento e demais documentos comprobatórios do efetivo pagamento.
2 - Quanto aos Festejos Municipais:
a) Somente efetue gastos (Aniversário da cidade; Festejos Juninos e congêneres) caso exista previsão na Lei Orçamentária Anual que autorize
gastos dessa natureza, devendo as despesas guardarem compatibilidade com os limites previstos na legislação orçamentária;
b) Determine, para estes eventos, que a contratação de artistas não consagrados se dê por meio de procedimento licitatório (contratação direta
via credenciamento);
c) Caso opte por contratar artistas consagrados mediante procedimento de inexigibilidade de licitação, faça-o por procedimento formal, com a
comprovação da consagração, a justificativa do preço, a publicação na impresa oficial e o aval da autoridade administrativa superior;
d) Não efetue a contratação de artistas ou bandas por meio de "empresário exclusivo para período", "intermediador/atravessador" ou
qualquer outro profissional que atue de maneira temporalmente limitada como representante da atração musical, sob pena de incorrer em ato de
improbidade administrativa que causa lesão ao erário;
e) Apenas contrate a infraestrutura para a realização dos eventos mediante procedimento licitatório, contendo pesquisa de preço de
mercado; termo de referência; justificativa da contratação; junte ao procedimento administrativo o contrato firmado com a empresa
vencedora, bem como os eventuais contratos realizados pela empresa com empresas sublocadas;
f) Caso o município se encontre: (i) em situação de calamidade pública, (ii) com atraso na folha de pagamento dos servidores públicos ou, (iii) por
qualquer outro motivo, com interrupção de serviços públicos essenciais, que se abstenha de realizar gastos com festejos, até que a situação seja
normalizada.
A partir da data da entrega desta recomendação, o Ministério Público Estadual considera seus destinatários como pessoalmente cientes da
situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos futuros que lhe forem imputáveis. Além disso, a
presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público sobre o tema, não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas
com relação aos fatos ora expostos.
Por fim, nos termos do art. 10 da Resolução nº 164, do CNMP, fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias para manifestação quanto ao
acatamento da recomendação e apresentação de informações em relação às providências que serão adotadas. A omissão na remessa de
resposta no prazo estabelecido será considerada como recusa ao cumprimento da recomendação.
Encaminhe-se a RECOMENDAÇÃOà Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário Eletrônico do
Ministério Público. Cumpra-se.
São Pedro do Piauí, 10 de junho de 2022.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça

2.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BENEDITINOS23982
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PORTARIA N° 05/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Finalidade: Localizar e relacionar Réus citados por edital, bem como processos suspensos nos termos do artigo 366 do Código de Processo
Penal.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante infra-assinado, no uso das atribuições legais, e, com fulcro nas
disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal (CF/88);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público e a seus representantes exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal
e Estadual, inclusive para zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos, observando prazos processuais em desempenho das
funções com a devida probidade;
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), bem como o funcionamento contínuo
e eficiente das atividades ministeriais nas diversas Promotorias de Justiça do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Ato Conjunto nº 05/2022 da Procuradoria-Geral de Justiça e Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí,
em acréscimo ao Ato Conjunto nº 01/2017, que dispõe sobre a necessidade de relacionar procedimentos suspensos nos termos do artigo 366 do
Código de Processo Penal;
CONSIDERANDO a impossibilidade de precisar, de forma quantitativa e qualificada, a relação de procedimentos judiciais suspensos pela não
localização de Réus, face a ausência de sistemas internos específicos para este fim;
CONSIDERANDO a necessidade de diligências conjuntas a fim de identificar fielmente a demanda vertente, sobretudo junto ao Poder Judiciário;
RESOLVE
Deflagrar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, nos termos do artigo 8º da Resolução Nº 174/2017 do CNMP, para acompanhar e registrar
tentativas de identificação de réus em lugar incerto e não sabido citados por edital, de processos suspensos nos termos do art. 366 do CPP.
Desta forma, determino a realização das seguintes diligências iniciais:
a) Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP e
publicação no DOEMP;
b) Remeta-se cópia digital da presente portaria ao CAOCRIM, CGMP e 1ª PJ/Altos para conhecimento;
c) Solicite-se ao diretor de Secretaria da Única da Comarca de Altos-PI, preferencialmente em arquivo editável (XLS/DOC) relação dos processos
criminais suspensos nos moldes do art. 366 do Código de Processo Penal, com informações acerca do respectivo período decorrido de
suspensão, bem como de eventuais mandados de prisão em aberto;
d) Uma vez remetida a relação de que trata o item retro, sejam individualmente pesquisados os réus em fontes abertas e fechadas, notadamente
em BID e SINESP, providência que deve ser reiterada a cada semestre enquanto ID: 53684253/1 não localizados os réus ausentes;
d) Uma vez remetida a relação de que trata o item retro, sejam individualmente pesquisados os réus em fontes abertas e fechadas, notadamente
em BID e SINESP, providência que deve ser reiterada a cada semestre enquanto ID: 53684253/1 não localizados os réus ausentes;
Altos/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça

2.10. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO23983
PORTARIA Nº 32/2022
Instaurar Procedimento Administrativo para acompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de Assunção do Piauí.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu
representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts.
127, 129, III, da Constituição Federal, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, e no art. 37, incisos I, V e VI, da Lei Complementar Estadual
nº 12/93 e o disposto;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/90 define no artigo 2º que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício"; e em seu artigo 6º, inciso I, alínea "d", que "estão incluídas... no campo de atuação
do Sistema Único de Saúde (SUS)... assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica";
CONSIDERANDO que, no âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados
na Relação Nacional de Medicamentos - RENAME 2022, atualizada por meio da Portaria GM/MS Nº 3435, de 08/12/2021;
CONSIDERANDO que o Estado, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar relações específicas e complementares de
medicamentos, em consonância com a RENAME, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo financiamento de medicamentos, de
acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores (art. 27 do Dec. nº. 7508/2011);
CONSIDERANDO que a Assistência Farmacêutica(AF) engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde,
tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional;
CONSIDERANDO que as responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e Municipal) estão definidas em 3 componentes:
Básico, Estratégico e Especializado, definidas na Resolução CIT nº 01/2012 e no Anexo XXVII da Portaria de Consolidação nº 2/2017 (Política
Nacional de Assistência Farmacêutica);
CONSIDERANDO que o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) é constituído por uma relação de medicamentos e
insumos farmacêuticos relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica (Art. 34º da Portaria de
Consolidação do SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017);
CONSIDERANDO que o financiamento do CBAF é tripartite, mas a responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento à população é do
ente municipal, ressalvadas as variações de organização pactuadas por Estados e regiões de saúde (Consolidação do SUS nº. 06, de 28 de
setembro de 2017).
CONSIDERANDO que a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica envolve um grupo de ações desenvolvidas de forma articulada pelo
Ministério da
Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para garantir o custeio e o fornecimento dos medicamentos e insumos essenciais
destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica;
CONSIDERANDO que cabe ao gestor municipal, conforme Política Nacional de Medicamentos (Anexo XXVII da Portaria de Consolidação do
SUS nº. 02 /2017):
"5. RESPONSABILIDADES DAS ESFERAS DE GOVERNO NO ÂMBITO DO SUS
No que respeita às funções de Estado, os gestores, em cumprimento aos princípios do SUS, atuarão no sentido de viabilizar o
propósito desta Política de Medicamentos, qual seja, o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade aos medicamentos, a
promoção. Do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais.
5.4. Gestor municipal
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No âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde ou ao organismo correspondente as seguintes responsabilidades:
a)coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu respectivo âmbito;
associar-se a outros municípios, por intermédio da organização de consórcios, tendo em vista a execução da assistência farmacêutica;
c)promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores;
treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimento das responsabilidades do município no que se refere a esta Política;
e)coordenar e monitorar o componente municipal de sistemas nacionais básicos para a Política de Medicamentos, de que são exemplos o de
Vigilância Sanitária, o de Vigilância Epidemiológica e o de Rede de Laboratórios de Saúde Pública;
implementar as ações de vigilância sanitária sob sua responsabilidade;
g)assegurar a dispensação adequada dos medicamentos;
definir a relação municipal de medicamentos essenciais, com base na RENAME, a partir das necessidades decorrentes do perfil
nosológico da população;
i)assegurar o suprimento dos medicamentos destinados à atenção básica à saúde de sua população, integrando sua programação à do estado,
visando garantir o abastecimento de forma permanente e oportuna;
adquirir, além dos produtos destinados à atenção básica, outros medicamentos essenciais que estejam definidos no Plano Municipal
de Saúde como responsabilidade concorrente do município;
k)utilizar, prioritariamente, a capacidade dos laboratórios oficiais para o suprimento das necessidades de medicamentos do município;
Investir na infraestrutura de centrais farmacêuticas e das farmácias dos serviços de saúde, visando assegurar a qualidade dos
medicamentos;
receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos sob sua guarda."
CONSIDERANDO que para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, o Ministério da Saúde disponibiliza
aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), conforme art. 43 da Portaria
de Consolidação do SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí desenvolve no Plano Geral de Atuação, biênio 2022-2023, o Projeto "MPPI na
Garantia do Direito à Assistência Farmacêutica", que objetiva fomentar a gestão da Assistência Farmacêutica para garantir o acesso dos usuários
do SUS aos medicamentos do componente básico, nos polos Regionais de Campo Maior e Corrente, com base na legislação sanitária.
RESOLVE:
Instaurar o presente Procedimento Administrativo nº 23/2022, com fundamento no art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017,
a fim de acompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de Assunção do Piauí, determinando as seguintes providências:
Autue-se e registe-se no SIMP a presente portaria e os documentos que a acompanham, publicando-a no Diário Eletrônico do Ministério Público
do Estado do Piauí, em atenção ao disposto no artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS, para conhecimento;
Requisite à Vigilância Sanitária Municipal a realização de inspeção nos serviços de Assistência Farmacêutica do município (Central de
Abastecimento Farmacêutico, Farmácia Central e farmácias das Unidades Básicas de Saúde);
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores ISA DANTAS NOGUEIRA (mat. Nº 15873) e ETIVALDO ANTÃO DE
SOUSA (mat. Nº 15135), lotado(a)s nesta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
CUMPRA-SE, servindo esta de SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento ao
destinatário e registros de praxe.
Após o cumprimento das diligências, e do prazo para seu atendimento, venham os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações.
Expedientes necessários.
São Miguel do Tapuio-PI, 9 de Junho de 2022.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 33/2022
Instaurar Procedimento Administrativo para acompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de São Miguel do TapuioPI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu
representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts.
127, 129, III, da Constituição Federal, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, e no art. 37, incisos I, V e VI, da Lei Complementar Estadual
nº 12/93 e o disposto;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/90 define no artigo 2º que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício"; e em seu artigo 6º, inciso I, alínea "d", que "estão incluídas... no campo de atuação
do Sistema Único de Saúde (SUS)... assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica";
CONSIDERANDO que, no âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados
na Relação Nacional de Medicamentos - RENAME 2022, atualizada por meio da Portaria GM/MS Nº 3435, de 08/12/2021;
CONSIDERANDO que o Estado, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar relações específicas e complementares de
medicamentos, em consonância com a RENAME, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo financiamento de medicamentos, de
acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores (art. 27 do Dec. nº. 7508/2011);
CONSIDERANDO que a Assistência Farmacêutica(AF) engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde,
tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional;
CONSIDERANDO que as responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e Municipal) estão definidas em 3 componentes:
Básico, Estratégico e Especializado, definidas na Resolução CIT nº 01/2012 e no Anexo XXVII da Portaria de Consolidação nº 2/2017 (Política
Nacional de Assistência Farmacêutica);
CONSIDERANDO que o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) é constituído por uma relação de medicamentos e
insumos farmacêuticos relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica (Art. 34º da Portaria de
Consolidação do SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017);
CONSIDERANDO que o financiamento do CBAF é tripartite, mas a responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento à população é do
ente municipal, ressalvadas as variações de organização pactuadas por Estados e regiões de saúde (Consolidação do SUS nº. 06, de 28 de
setembro de 2017).
CONSIDERANDO que a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica envolve um grupo de ações desenvolvidas de forma articulada pelo
Ministério da
Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para garantir o custeio e o fornecimento dos medicamentos e insumos essenciais
destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica;
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CONSIDERANDO que cabe ao gestor municipal, conforme Política Nacional de Medicamentos (Anexo XXVII da Portaria de Consolidação do
SUS nº. 02 /2017):
"5. RESPONSABILIDADES DAS ESFERAS DE GOVERNO NO ÂMBITO DO SUS
No que respeita às funções de Estado, os gestores, em cumprimento aos princípios do SUS, atuarão no sentido de viabilizar o
propósito desta Política de Medicamentos, qual seja, o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade aos medicamentos, a
promoção. Do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais.
5.4. Gestor municipal
No âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde ou ao organismo correspondente as seguintes responsabilidades:
a)coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu respectivo âmbito;
associar-se a outros municípios, por intermédio da organização de consórcios, tendo em vista a execução da assistência farmacêutica;
c)promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores;
treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimento das responsabilidades do município no que se refere a esta Política;
e)coordenar e monitorar o componente municipal de sistemas nacionais básicos para a Política de Medicamentos, de que são exemplos o de
Vigilância Sanitária, o de Vigilância Epidemiológica e o de Rede de Laboratórios de Saúde Pública;
implementar as ações de vigilância sanitária sob sua responsabilidade;
g)assegurar a dispensação adequada dos medicamentos;
definir a relação municipal de medicamentos essenciais, com base na RENAME, a partir das necessidades decorrentes do perfil
nosológico da população;
i)assegurar o suprimento dos medicamentos destinados à atenção básica à saúde de sua população, integrando sua programação à do estado,
visando garantir o abastecimento de forma permanente e oportuna;
adquirir, além dos produtos destinados à atenção básica, outros medicamentos essenciais que estejam definidos no Plano Municipal
de Saúde como responsabilidade concorrente do município;
k)utilizar, prioritariamente, a capacidade dos laboratórios oficiais para o suprimento das necessidades de medicamentos do município;
Investir na infraestrutura de centrais farmacêuticas e das farmácias dos serviços de saúde, visando assegurar a qualidade dos
medicamentos;
receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos sob sua guarda."
CONSIDERANDO que para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, o Ministério da Saúde disponibiliza
aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), conforme art. 43 da Portaria
de Consolidação do SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí desenvolve no Plano Geral de Atuação, biênio 2022-2023, o Projeto "MPPI na
Garantia do Direito à Assistência Farmacêutica", que objetiva fomentar a gestão da Assistência Farmacêutica para garantir o acesso dos usuários
do SUS aos medicamentos do componente básico, nos polos Regionais de Campo Maior e Corrente, com base na legislação sanitária.
RESOLVE:
Instaurar o presente Procedimento Administrativo nº 24/2022, com fundamento no art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017,
a fim de acompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de São Miguel do Tapuio-PI, determinando as seguintes providências:
Autue-se e registe-se no SIMP a presente portaria e os documentos que a acompanham, publicando-a no Diário Eletrônico do Ministério Público
do Estado do Piauí, em atenção ao disposto no artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS, para conhecimento;
Requisite à Vigilância Sanitária Municipal a realização de inspeção nos serviços de Assistência Farmacêutica do município (Central de
Abastecimento Farmacêutico, Farmácia Central e farmácias das Unidades Básicas de Saúde);
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores ISA DANTAS NOGUEIRA (mat. Nº 15873) e ETIVALDO ANTÃO DE
SOUSA (mat. Nº 15135), lotado(a)s nesta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
CUMPRA-SE, servindo esta de SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento ao
destinatário e registros de praxe.
Após o cumprimento das diligências, e do prazo para seu atendimento, venham os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações.
Expedientes necessários.
São Miguel do Tapuio-PI, 9 de Junho de 2022.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
Promotora de Justiça

2.11. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS23984
Noticia de Fato nº 097/2021 SIMP nº 003611.361.2021
PORTARIA N° 021/2022
IC - INQUÉRITO CIVIL
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO DA
SILVA, Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da
CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
os indícios de acumulação irregular de cargos públicos e lesão ao erário público por descumprimento de carga horária laboral do servidor JOSÉ
CLAUDINEI LUZ BORGES, durante o ano de 2016, quando de sua prestação de serviço para a Prefeitura de Aroeiras do Itaim e Prefeitura de
Bocaina-PI, bem como para Secretaria Estadual de Saúde;
que conforme apurado, o investigado ocupou os seguintes cargos públicos no ano de 2016:
Técnico de Enfermagem na Prefeitura de Aroeiras do Itaim;
Auxiliar de Enfermagem na Prefeitura de Bocaina-PI;
Técnico de Enfermagem na Sec. Estadual de Saúde;
2. o art. 37, inc. XVI da Constituição Federal, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI:
a de dois cargos de professor;
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a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
RESOLVE:
a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
Instaurar INQUÉRITO CIVIL para averiguar indícios de acumulação irregular de cargos públicos e verificar se houve lesão ao erário público por
descumprimento de carga horária laboral do servidor JOSÉ CLAUDINEI LUZ BORGES, durante o ano de 2016, quando de sua prestação de
serviço para a Prefeitura de Aroeiras do Itaim e Prefeitura de Bocaina-PI, bem como para Secretaria Estadual de Saúde, pelo que, DETERMINASE:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP;
Ademais, este Órgão Ministerial determina à Secretaria Unificada o que se
segue:
Publique-se a portaria em lume e documentos que a acompanham no DOEMPPI em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Encaminhe cópia desta Portaria ao CACOP/MPPI em atenção ao disposto no art. 6º, §1º da Resolução CPJ-PI nº 001/2008.
Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração, bem como ao investigado, o Sr. JOSÉ CLAUDINEI LUZ BORGES;
Realize-se nova pesquisa no sistema SEI do Estado do Piauí buscando identificar a conclusão do processo SEI 00012.022281/2021-55 e, por
conseguinte, a apresentação de resposta ao requerimento formulado.
Certifique-se acerca da confirmação de recebimento e consequente apresentação de resposta pelo Município de Bocaina-PI ao Ofício nº
087/2022.
Inexistindo manifestação no prazo concedido, reitere-se referido expediente por meio do motorista ministerial.
Ante a existência da Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI, bem como pela realização de distribuição automática do feito via sistema
SIMP, deixo de designar secretário(a) para atuação;
Diligências no prazo de Lei, observados os ditames do Ato PGJ n.º
931/2019.
Picos/PI,12 de maio de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça

2.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO23985
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 11/2022
SIMP Nº 000164-150/2022
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 007/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na Promotoria de Justiça de Demerval
Lobão/PI, no uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; arts. 26 e 27 da
Lei Federal nº 8.625/93; e arts. 36 e 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil, é função institucional do MINISTÉRIO
PÚBLICO zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, na forma
do artigo 205, da Constituição da República;
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6.º "caput" da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o artigo 227 da Constituição da República e o artigo 4° do ECA estabelecem que é dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à educação;
CONSIDERANDO que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa em responsabilidade da
autoridade competente, conforme preconiza o artigo 208, § 2º, da CRFB/88;
CONSIDERANDO que a efetiva garantia do direito à educação pressupõe que seja assegurada igualdade de condições de acesso e
permanência do educando na escola, consoante o disposto no artigo 206, I, da CRFB/88;
CONSIDERANDO que o artigo 2º da Lei n° 8.907/94 determina que os critérios para a escolha do uniforme escolar deverão levar em conta as
condições econômicas do estudante e de sua família;
CONSIDERANDO a possibilidade de existirem alunos cujas condições econômicas não permitem a aquisição de uniforme, ou, ainda, que
circunstâncias eventuais podem impedir a utilização do uniforme em dias de aula;
CONSIDERANDO que a prática de impedir o acesso dos alunos à sala de aula pela ausência de uniforme escolar configura-se em meio de
impedir a fruição do serviço público essencial prestado pelo Estado;
CONSIDERANDO que o direito constitucional, fundamental e social de acesso à educação não deve ser limitado;
CONSIDERANDO que o art. 6º da Lei Orgânica do Município de Demerval Lobão dispõe que o Município reger-se-á nas relações jurídicas e nas
atividades político-administrativas, pelos princípios da cidadania e da dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que a mesma Lei define como objetivos fundamentais do Município a constituição de uma sociedade livre e justa, a melhoria
da qualidade de vida da população e a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos, sem distinção de origem, raça, sexo,
cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação dentre outros (art. 7º, II, III e V);
CONSIDERANDO que a mencionada Lei dispõe ainda, no art. 8º, que o Município garantirá, no seu território e nos limites de sua competência,
aos brasileiros e estrangeiros residentes no País, a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos mencionados nas
Constituições Federal e Estadual, bem como daqueles constantes dos tratados e convenções internacionais firmados pela República Federativa
do Brasil.
CONSIDERANDO que a Lei Orgânica Municipal estabelece no art. 12, que compete ao Município prover a tudo quanto diga respeito ao seu
peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do
Estado, os programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;
CONSIDERANDO que dentre outras, compete ao Município em comum com o Estado e a União, combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos e proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência
(art. 13, III e IV da Lei Orgânica Municipal de Demerval Lobão);
CONSIDERANDO que a Lei acima citada prevê em seu artigo 202 que o Município custeará o uniforme para os alunos das escolas da rede
municipal;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93 e art. 38.º, par. único, inc. IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93);
CONSIDERANDO que o descumprimento do dever do Poder Público de oferecer regularmente o ensino obrigatório importa responsabilidade da
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autoridade competente, consoante o disposto no §2º do art. 208 da CF/88;
R E S O L V E:
RECOMENDAR ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Demerval Lobão/PI e à Exma. Sra. Secretária Municipal de Educação de Demerval Lobão/PI,
que atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) adote as
seguintes medidas:
a) Se abstenha de impedir o acesso dos alunos às dependências das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, uma vez que, a
exigência do uso do uniforme escolar somente poderá se tornar obrigatória e condição para ingresso na instituição e nas aulas caso seja
fornecido gratuitamente;
b) Forneça gratuitamente nos termos do artigo 202 da Lei Orgânica Municipal de Demerval Lobão, uniforme para os alunos da Rede Municipal,
observando o prazo de 90 (noventa) dias;
c) Se omita de comercializar a referida vestimenta, tendo em vista que é vedada a venda de uniforme escolar pela própria instituição, bem como a
obtenção de qualquer benefício pela sua distribuição;
A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seus destinatários como
pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão quanto às providências solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de fixação
de dolo em futuro e eventual manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Vencidos os prazos concedidos, requisita-se informações no que diz respeito ao atendimento desta recomendação, inclusive sobre os motivos da
não-concretização das condutas recomendadas, registrando-se que, não obstante a não obrigatoriedade do seu atendimento, a possível conduta
indevida sujeita-se, por sua vez, a correção de natureza jurisdicional, seja da pessoa jurídica e/ou física responsável, om repercussões civis
(inclusive ressarcitórias), administrativas (improbidade) e/ou penal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania.
Demerval Lobão, 11 de maio de 2022.
(assinado digitalmente)
Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza
Promotora de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão

2.13. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA23986
DESPACHO
A noticiante NEUSILENE SALES SILVA compareceu na Sede desta Promotoria de Justiça, no dia 02 de junho de 2022, para noticiar suposta
infração sanitária decorrente da criação numerosa de gatos por uma vizinha.
Foi lavrado o Termo de Declarações da Noticiante, que declarou o seguinte:
"A declarante informa que a sua vizinha, Sra. FRANCISCA, cria aproximadamente 100 (cem) gatos; Que a declarante e os demais moradores da
rua não suportam mais os incômodos que os bichos causam nas suas casas; Que esses incômodos são decorrentes de problemas de saúde e
econômicos que os gatos causam para os moradores; Que os moradores estão tendo vários prejuízos econômicos, pois os gatos rasgam os
bancos das motos, bem como danificam o telhado das casas e arranham os carros dos moradores; Que os gatos também causam problemas de
saúde, pois suas fezes não são devidamente recolhidas por sua dona; Que a Sra. FRANCISCA não tem nenhuma estrutura para criar tantos
gatos; Que o filho menor da declarante, uma criança de 09 (nove) meses, pegou uma bactéria dos gatos, e teve uma lesão na pele, na região da
virilha, em decorrência da infecção (zoonose); Que os gatos também causam muitos barulhos durante a noite e na madrugada, o que prejudica o
sono; Que a declarante já comunicou o problema dos gatos para a Secretaria de Saúde, ocasião em que foi orientada a procurar este Órgão
Ministerial"
O Termo de Declarações veio acompanhado dos documentos pessoais da declarante, abaixo-assinado dos moradores e um vídeo dos gatos.
Este último foi enviado ao WhatsApp da Promotoria.
Assim sendo, determino a instauração de notícia de fato, sob o número 33/2022.
Determino a expedição de ofício à Vigilância Sanitária de Luzilândia solicitando uma inspeção na residência da reclamada, com o objetivo de
averiguar as condições de alojamento, de higiene, de alimentação, de saúde e bem-estar dos animais, a destinação dos dejetos e a carteira de
vacinação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Registros necessários. Publique-se.
Luzilândia (PI), datado eletronicamente.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Procedimento Preparatório nº 06/2021 SIMP nº 000783-246/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento preparatório instaurado em 19 de novembro de 2021, mediante Portaria nº 34/2021, para apurar possíveis
irregularidades referente à ausência de procedimento licitatório e fragmentação de despesas relacionadas ao mesmo objeto, na Prestação de
Contas do Fundo Municipal de Saúde de Joca Marques, exercício de 2016, sob a gestão da Sra. Maria Azeli Fortes de Sales Marques.
De início, notificou-se à investigada, Sra. Maria Azeli Fortes de Sales Marques, para que apresentasse documentação comprobatória acerca de
procedimento licitatório e fragmentação de despesas, bem como a documentação comprobatória de entrega de material ou da prestação efetiva
do serviço.
Em resposta, a Sra. Maria Azeli Fortes de Sales Marques informou que todas as compras e licitações eram centralizadas na Secretaria Municipal
de Administração de Joca Marques. Não havia setor de compras ou Comissão Permanente de Licitação no FMS. Em relação às despesas
constatadas sem licitação, a notificada não encaminhou os documentos comprobatórios, com a justificativa de que não teria mais acesso aos
arquivos da Prefeitura local.
Adiante, expediu-se ofício ao CACOP solicitando o apoio necessário para acesso aos Documentos Comprobatórios dos Achados do item 5.
constante na TC nº 002981/2016.
Em resposta, o órgão de apoio encaminhou a documentação comprobatória dos achados da Prestação de Contas do Município de Joca Marques,
referente ao exercício de 2016 (ID.53734269).
Além disso, foi juntado o acórdão que em aplicou Multa de 1000 UFRs/PI à gestora responsável pelas contas de gestão em apreço, com
fundamento no art. 79, I, da Lei Estadual nº. 5.888/09 c/c art. 206, II do RI TCE/PI, a ser recolhido ao Fundo de
Modernização do Tribunal de Contas - FMTC, no prazo de 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado da decisão (art. 384, parágrafo único, art.
382 e art. 386 da Resolução TCE/PI nº. 13/11), em virtude da seguinte ocorrência: aquisição de bem e serviços com violação de disposições
expressas na Lei Federal nº. 8666/93.
Eis a síntese do necessário.
Conforme registrado em linhas pretéritas, o inquérito civil epigrafado foi instaurado para apurar possíveis irregularidades referentes à ausência de
procedimento licitatório e fragmentação de despesas relacionadas ao mesmo objeto, na Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de
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Joca Marques, exercício de 2016, sob a gestão da Sra. Maria Azeli Fortes de Sales Marques.
Consoante se verifica no relatório e nos documentos colacionados ao presente inquérito, verifica-se que não há indicativos de enriquecimento
ilícito ou danos ao erário decorrentes da contratação direta e da fragmentação de despesas realizadas pela investigada, quando estava à frente
do Fundo Municipal de Saúde de Joca Marques.
Não foi imputado débito à requerida, o que não evidencia, portanto, danos ao erário decorrentes da contratação direta e das fragmentação de
despesas evidenciadas no bojo da Prestação de Contas do FMS.
Com respaldo no artigo 37, §4º, da Constituição Federal, e na Lei Federal nº 8.429/1992, a responsabilidade por improbidade administrativa deve
ser empregada em situações em que haja dano relevante ao direito fundamental a probidade administrativa e diante da existência de indícios
suficientes da configuração de ato de improbidade administrativa, os quais não resultaram suficientemente comprovados no caso em questão.
Cumpre destacar que o Tribunal de Contas aplicou multa administrativa de 1000 UFRs/PI à gestora responsável pelas contas de gestão em
apreço.
Somado a isso, não se pode olvidar que os fatos apontados devem ser avaliados sob o comando do princípio da proporcionalidade e da teoria da
improbidade formal.
Leciona Emerson Garcia, na obra Improbidade Administrativa, que a interpretação literal do texto da Lei Federal nº 8.429/92, em muitas
situações, levaria a flagrante desproporção entre a conduta do agente que viole os princípios norteadores de sua atividade e as consequências
que adviriam da aplicação indiscriminada da Lei Federal nº 8.429/92.
Frisa Emerson Garcia que se deve evitar a realização de uma operação mecânica de subsunção do fato à norma. Nesse aspecto, o
doutrinador faz distinção entre improbidade formal e improbidade material. Com essa distinção, pretende o autor ressaltar um diferencial em
relação às situações enquadráveis na tipologia da Lei Federal nº 8.429/92 e aquelas que permitirão o efetivo acionamento do seu sistema
punitivo.
Veja-se a lição do supracitado autor:
"[...] A prática de atos que importem em insignificante lesão aos deveres do cargo, ou à consecução dos fins visados, é inapta a delinear o perfil
do ímprobo, isto porque, afora a insignificância do ato, a aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92 ao agente acarretaria
lesão maior do que aquela que ele causara ao ente estatal, culminando em violar a relação de segurança que deve existir entre o Estado e os
cidadãos".
Determinadas condutas, não obstante a flagrante inobservância da norma, não podem ser objeto de valoração isolada, hermeticamente
separadas do contexto em que surgiram e se desenvolveram. Em essência, a norma, qualquer que seja ela, visa preservar o equilíbrio e a
estabilidade sociais, terminando por cominar determinadas sanções àqueles que causem alguma mácula aos valores tutelados. Identificados os
fins da norma, torna-se tarefa assaz difícil sustentar sua aplicação ao agente que manteve uma conduta funcional compatível com os valores que
se buscou preservar, ainda que formalmente dissonantes de sua letra.
Verificado que a aplicação da Lei nº 8.429/92 é desnecessária à preservação da probidade administrativa, a qual não fora sequer ameaçada pela
conduta do agente, não
deve ser ela manejada pelo operador do direito. Eventualmente, ao agente poderão ser aplicadas sanções outras, desde que compatíveis com a
reprovabilidade de sua conduta e com a natureza dos valores porventura infringidos (v.g.: aplicação de advertência ao servidor que tenha
descumprido o seu horário de trabalho).
À improbidade formal deve estar associada a improbidade material, a qual não restará configurada quando a distorção comportamental do agente
importar em lesão ou enriquecimento de ínfimo ou de nenhum valor; bem como quando a inobservância dos princípios administrativos, além
daqueles elementos, importar em erro de direito escusável ou não assumir contornos aptos a comprometer a consecução do bem comum (art. 3º,
IV, da CR/1988).
Tais circunstâncias devem ser aferidas a partir da natureza do ato, da preservação do interesse público e da realidade social, o que permitirá uma
ampla análise do comportamento do agente em cotejo com o fim perseguido pelo Constituinte com a edição dos arts. 15, V, e 37, §4º, qual seja,
que os agentes públicos respeitem a ordem jurídica, sendo justos e honestos, tudo fazendo em prol da coletividade.
Dado o teor severo da Lei Federal nº 8.429/92, conclui-se que tal diploma legal objetivou punir os casos que afetam de maneira substancial a
moralidade administrativa e que acarretam relevante danos ao erário, o que não é o caso.
Nesse sentido, colaciona-se o seguinte posicionamento da ilustre administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
[...] a aplicação da lei de improbidade exige bom-senso, pesquisa da intenção do agente, sob pena de sobrecarregar- se inutilmente o
Judiciário com questões irrelevantes, que podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera administrativa. A própria severidade das
sanções previstas na Constituição está a demonstrar que o objetivo foi o de punir infrações que tenham um mínimo de gravidade, por
apresentarem consequências danosas para o patrimônio público (em sentido amplo), ou propiciarem benefícios
indevidos para o agente ou para terceiros. A aplicação das medidas previstas na lei exige observância do princípio da razoabilidade, sob o
seu aspecto de proporcionalidade entre meios e fins. ~ grifou-se
Ainda sobre esse assunto, o Ministro Herman Benjamin, relator e autor do voto condutor do julgamento do REsp 892.818/RS, asseverou que:
[...] Os atos de improbidade não se confundem com singelas e inofensivas irregularidades administrativas. Muito embora sejam condutas
assemelhadas, o ato antijurídico só adquire a natureza de improbidade se, com culpa ou dolo ferir os princípios constitucionais da
Administração Pública e a ordem jurídica de regência da atuação do agente público. Para que uma conduta seja considerada mera
irregularidade administrativa, como melhor analisaremos adiante, deve ser valorada quantitativa e qualitativamente, de modo a levar em
conta o bem jurídico protegido e as finalidades maiores estatuídos na Constituição, na Lei da Improbidade Administrativa, na Lei das
Licitações, na Lei da Responsabilidade Fiscal e em outras normas de regência da conduta do administrador ~ grifou-se.
Assim, considerando que a aplicação da Lei Federal nº 8.429/92, no caso em questão, não apenas é desnecessária à preservação da probidade
administrativa, mas, também, manifestamente desproporcional aos atos praticados pela investigada, não vislumbra este órgão ministerial razão
para a deflagração de ação civil pública para a aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 8.429/92.
Postas essas considerações, determino o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Preparatório, nos termos do artigo 9º, caput, da Lei
Federal nº 7.347/85 e art. 1º, da Res. CNMP nº 23/2007.
Comunique-se a investigada da decisão.
Determino a remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público para homologação deste arquivamento.
Publique-se.
Luzilândia (PI), datado eletronicamente.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

2.14. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA23989
Referente ao Procedimento Administrativo SIMP nº 001680-369/2022
EMENTA: Recomendação para a criação Comitê de Gestão Colegiada da rede de cuidado e de proteção social das crianças e dos adolescentes
vítimas ou testemunhas de violência. Implantação da Escuta Especializada no município de Parnaíba (PI).
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 06/2022 - 3ª PJ/PHB
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do(a) Promotor(a) de Justiça adiante assinado(a), no uso de suas atribuições legais,
notadamente com fundamento nos artigos 127, caput e 129, incisos II e III da Constituição da República c/c artigo 27, inciso II e parágrafo único,
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inciso IV da Lei nº 8.625 c/c artigo 201, inciso VIII e §5°, C) da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária, colocando-as a salvo de todas as formas de violência, negligência, crueldade e opressão (art. 227, caput, da
Constituição Federal e art. 5º, da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que, na forma do disposto no art. 4°, par. único, alíneas "b", "c" e "d", da Lei nº 8.069/90, a garantia de prioridade compreende,
dentre outros fatores, a precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, a preferência na formulação e na execução
das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à criança e ao adolescente,
o que importa na previsão de verbas orçamentárias para fazer frente às ações e programas de atendimento voltados à população infantojuvenil
(conforme inteligência dos arts. 87, inciso I; 88, inciso II; 90; 101; 112; 129 e 259, par, único, todos da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO a necessidade de elaboração e implementação de uma política pública intersetorial destinada à prevenção e ao atendimento
de crianças e adolescentes vítimas de violência, em suas mais variadas formas, com ênfase nos casos de violência sexual, de modo a permitir a
rápida e eficiente apuração das denúncias recebidas, com a subsequente responsabilização dos agentes e adequada proteção às vítimas, dando
assim efetividade ao disposto no art. 227, caput e §4º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a criação e manutenção de programas específicos, em nível municipal, de modo a atender tais demandas, é parte
intrínseca da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, na forma do disposto no art. 88, incisos I e III, da Lei n° 8.069/90,
devendo abranger os programas e ações previstas nos arts. 90, 101, 112 e 129, todos do mesmo diploma legal;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.742/93 - LOAS, em seu artigo 23, parágrafo único, inciso I, determina que na organização dos serviços da
Assistência Social serão criados programas de amparo às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao
disposto no art. 227 da Constituição Federal e na Lei nº 8.069/90;
CONSIDERANDO que a estruturação da atenção integral à saúde das pessoas em situação de violência sexual em rede é um passo importante
para assegurar o cuidado, promoção e prevenção a esse público;
CONSIDERANDO que, de acordo com a Constituição Federal, com a Lei nº 8.080 de 1990, Lei Orgânica da Saúde, e com as demais políticas
em desenvolvimento, a saúde é um direito fundamental do ser humano. Cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício, garantindo que o acesso às ações e aos serviços seja universal e igualitário;
CONSIDERANDO que compõe o atendimento integral à saúde de pessoas em situação de violência, o registro da notificação compulsória de
suspeita ou evidência de violências interpessoais e autoprovocadas definidas pela legislação (violências contra crianças, adolescentes, mulheres
e pessoas idosas), de acordo com a Portaria GM/MS n° 1.271, de 06/06/2014;
CONSIDERANDO que a violência sexual, em razão da própria situação e das chantagens e ameaças, que humilham e intimidam quem a sofreu,
pode comumente vir acompanhada de sentimento de culpa, vergonha e medo, sendo necessário tempo, cuidado e respeito no atendimento e na
escuta ofertada nos serviços de saúde e em toda a rede. Isso significa garantir atendimento e atenção humanizada e uma escuta qualificada a
todos(as) aqueles(as) que acessarem esses serviços;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.958/2013 assegura que, durante o atendimento, é preciso observar os princípios do "respeito da dignidade
da pessoa, da não discriminação, do sigilo e da privacidade", além de aspectos como:
a) O devido acolhimento em serviços de referência;
b) A disponibilização de espaço de escuta qualificada com privacidade, de modo a proporcionar ambiente de confiança e respeito;
c) A informação prévia das pessoas em situação de violência sexual, assegurada a compreensão sobre o que será realizado em cada etapa do
atendimento e a importância das condutas profissionais, respeitada sua decisão sobre a realização de qualquer procedimento; e,
d) Divulgação de informações sobre a existência de serviços de referência para atendimento à violência sexual.
CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.958/2013 assegura que o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais da rede SUS
compreenderá, dentre outras, o preenchimento da ficha de Notificação Compulsória de violência doméstica, sexual e outras formas de violências;
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 3°, determina que a notificação compulsória é obrigatória
para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao
paciente, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975;
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 3º, § 1°, determina que a notificação compulsória será
realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo, de acordo com o estabelecido no anexo (violência sexual ocupa o 48° lugar na
lista), observando-se, também, as normas técnicas estabelecidas pela SVS/MS;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 4° e parágrafo único determina que a notificação
compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento
ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível e que a autoridade de saúde que receber a
notificação compulsória imediata deverá informá-la, em até 24 (vinte e quatro) horas desse recebimento, às demais esferas de gestão do SUS, o
conhecimento de qualquer uma das doenças ou agravos constantes no anexo (violência sexual ocupa a 48ª posição da lista em anexo);
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 5°, determina que a notificação compulsória semanal será
feita à Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação
compulsória;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 6°, determina que a notificação compulsória, independente
da forma como é realizada, também será registrada em sistema de informação em saúde e seguirá o fluxo de compartilhamento entre as esferas
de gestão do SUS estabelecido pela SVS/MS;
CONSIDERANDO que frente a todas as indicações necessárias à garantia de atenção humanizada e integral às pessoas em situação de
violência sexual, cabe ressaltar que compete aos gestores(as) de saúde nos Municípios, Estados e Distrito Federal implantar, implementar e
garantir sustentabilidade às ações e o maior número possível de serviços de referência;
CONSIDERANDO que o acolhimento e a escuta especializada são elementos importantes para uma atenção humanizada às pessoas em
situação de violência sexual;
CONSIDERANDO que o acolhimento engloba o tratamento digno e respeitoso, a escuta, o reconhecimento e a aceitação das diferenças, o
respeito ao direito de decidir de mulheres e homens, assim como o acesso e a resolutividade da assistência. A capacidade de escuta, sem
prejulgamentos e imposição de valores, a aptidão para lidar com conflitos, a valorização das queixas e a identificação das necessidades são
pontos básicos do acolhimento que poderão incentivar as vítimas a falarem de seus sentimentos e necessidades;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 9.603/2018, que regulamentou a Lei n° 13.431/2017 dispôs em seu art. 9º acerca da criação de um comitê
de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a
finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de
atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê, fixando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para sua efetiva criação;
CONSIDERANDO finalmente a necessidade de o município adequar seus órgãos, programas, estruturas e orçamento às disposições da
legislação federal relativa à política de atendimento dos direitos da infância e juventude, nos moldes do previsto nos arts. 88, inciso I, e 259, par.
único, ambos da Lei nº 8.069/90;
CONSIDERANDO que, ao Ministério Público, foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes à
infância e juventude, conforme arts. 127 e 129, inciso II, alínea "m", da Constituição Federal e arts. 201, incisos V e VIII e 210, inciso I da Lei nº
8.069/90;
CONSIDERANDO o Programa Infância e Juventude Protegida, desenvolvida pelo Ministério Público do Estado Piauí, com a finalidade de
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impulsionar a implantação da escuta especializada nos municípios.
RESOLVE RECOMENDAR:
À Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Parnaíba (PI), que:
a) Institua, no prazo de 30 (trinta) dias, por meio de resolução do CMDCA, o Comitê de Gestão Colegiada da rede de cuidado e de proteção
social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, a funcionar no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, composto por dois representantes das políticas de assistência social, saúde, educação, conselheiros tutelares do
município e de integrantes de outras políticas, de acordo com a realidade local;
b) Que elabore, no prazo de 30 (trinta) dias, após a formação do Comitê, plano de trabalho e calendário de reuniões do Comitê Colegiado Gestor
de Cuidados, dando ampla divulgação, inclusive ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;
c) Que elabore, aprove e encaminhe para o Poder Executivo Municipal, por meio do Colegiado Gestor, no prazo de 120 (cento e vinte) dias
corridos, os protocolos, fluxos e demais atos relacionados à implantação da escuta especializada no município;
d) Elabore e encaminhe ao Poder Executivo, até o mês de novembro, calendário anual de atividades de prevenção, e enfrentamento à
violência contra crianças e adolescentes, dando-se ênfase para o mês de maio, envolvendo todas as secretarias e órgãos da municipalidade,
a ser desenvolvida no ano seguinte e custeadas com orçamento das respectivas secretarias.
Ao Prefeito Municipal de Parnaíba (PI), ou quem lhe fizer as vezes que:
e) No prazo de 10 (dez) após a criação Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes
Vítimas ou Testemunhas de Violência, indique, por meio de decreto municipal, os integrantes governamentais do referido colegiado, devendo os
mesmos recair em servidores que tenham atuação direta com o respectivo secretário da política pública;
f) Elabore, por meio da Secretaria de Assistência Social, Educação e Saúde, no prazo de 90 (noventa) dias, capacitação para professores,
auxiliares da educação, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, agentes de saúde e todos os profissionais das referidas políticas,
visando o atendimento, a identificação e encaminhamento dos casos de violência contra crianças e adolescentes no município, devendo-se no
caso dos profissionais de saúde, destacar os protocolos do Ministério da Saúde e da Lei Federal n° 12.845/13;
g) Crie e equipe, no âmbito da política municipal, sala de escuta especializada, para a oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas
de violência, devendo o mesmo ser um local acolhedor e que resguarde a privacidade da criança ou adolescente;
h) Adote, por meio de decreto municipal, calendário anual de atividades de prevenção, e enfrentamento de violência contra crianças e
adolescentes, envolvendo todas as políticas públicas municipais, dando-se ênfase para o mês de maio, considerado mês de combate à violência
sexual de crianças e adolescentes;
i) Implemente, por meio de decreto municipal, após elaboração e aprovação do Comitê de Gestão Colegiada, nas escolas e unidades de saúde,
públicas e privadas, CRAS e CREAS, em funcionamento no município, modelo de registro de informações para compartilhamento do
sistema de garantia de direitos, dos casos em que haja suspeita da prática de violência contra crianças e adolescentes, em conformidade com
o art. 28 do Decreto n° 9.603/18;
j) Adeque, no prazo de 06 (seis meses), os serviços de saúde, educação e assistência social, no sentido de proporcionar atendimento prioritário
aos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos, abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, em atendimento ao disposto no
art. 4º, caput e par. único, alínea "b" c/c art. 259, par. único, da Lei nº 8.069/90; criando protocolos internos de atendimento em cada política
pública;
k) Adote, por meio de decreto municipal, os protocolos, fluxos e demais atos elaborados pelo Comitê Gestor Colegiado, tornando obrigatória a
sua a execução na municipalidade;
l) Recomende a todos os profissionais que trabalhem com crianças e adolescentes nesse município, como conselheiros tutelares, conselheiros de
direitos, da educação e professores, que se capacitem em relação à escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual,
por meio do curso oferecido pelo Ministério Público do Estado do Piauí, através de plataforma moodle;
m) Indique do Comitê de Gestão Colegiada, 02 (dois) profissionais efetivos, para realização da escuta especializada no município, que devem
participar de todo o processo de discussão e capacitação junto aquele órgão e que deverão realizar etapa de formação específica ofertada pelo
Ministério Público;
n) Fortaleça os programas e serviços destinados ao atendimento dos pais/ responsáveis pelas crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas,
inclusive aqueles correspondentes às medidas relacionadas nos arts. 18-B e 129, incisos I a IV, da Lei nº 8.069/90, em especial o PAIF no CRAS
e caso exista CREAS, o PAEFI, para atendimento das famílias e crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, devendo ser
enviado ao Ministério Público, no prazo de 120 (dias) plano de trabalho dos respectivos serviços;
o) Crie, no âmbito da Secretaria de Assistência Social do "Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias" a que alude o art. 13, caput,
da Lei nº 13.431/2017, com a finalidade de receber e encaminhar aos órgãos da rede de proteção às denúncias, bem como a sistematização dos
dados das violências recebidas, encaminhadas e apuradas, inclusive em parceria com o Disque Direitos Humanos (Disque 100). Ressalta-se que
esse serviço deve ser amplamente divulgado.
A adoção das providências indicadas deverá ser comunicada e comprovada a este órgão ministerial, nos prazos acima assinalados, a contar do
seu recebimento.
Autue-se, publique-se e encaminhe às partes.
Parnaíba (PI), 10 de junho de 2022.
Ruszel Lima Verde Cavalcante
Promotor de Justiça
Referente ao Procedimento Administrativo SIMP nº 001681-369/2022
EMENTA: Recomendação para a criação Comitê de Gestão Colegiada da rede de cuidado e de proteção social das crianças e dos adolescentes
vítimas ou testemunhas de violência. Implantação da Escuta Especializada no município de Ilha Grande (PI).
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 05/2022 - 3ª PJ/PHB
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do(a) Promotor(a) de Justiça adiante assinado(a), no uso de suas atribuições legais,
notadamente com fundamento nos artigos 127, caput e 129, incisos II e III da Constituição da República c/c artigo 27, inciso II e parágrafo único,
inciso IV da Lei nº 8.625 c/c artigo 201, inciso VIII e §5°, C) da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária, colocando-as a salvo de todas as formas de violência, negligência, crueldade e opressão (art. 227, caput, da
Constituição Federal e art. 5º, da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que, na forma do disposto no art. 4°, par, único, alíneas "b", "c" e "d", da Lei nº 8.069/90, a garantia de prioridade compreende,
dentre outros fatores, a precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, a preferência na formulação e na execução
das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à criança e ao adolescente,
o que importa na previsão de verbas orçamentárias para fazer frente às ações e programas de atendimento voltados à população infantojuvenil
(conforme inteligência dos arts. 87, inciso I; 88, inciso II; 90; 101; 112; 129 e 259, par, único, todos da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO a necessidade de elaboração e implementação de uma política pública intersetorial destinada à prevenção e ao atendimento
de crianças e adolescentes vítimas de violência, em suas mais variadas formas, com ênfase nos casos de violência sexual, de modo a permitir a
rápida e eficiente apuração das denúncias recebidas, com a subsequente responsabilização dos agentes e adequada proteção às vítimas, dando
assim efetividade ao disposto no art. 227, caput e §4º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a criação e manutenção de programas específicos, em nível municipal, de modo a atender tais demandas é parte
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intrínseca da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente na forma do disposto no art. 88, incisos I e III, da Lei n° 8.069/90,
devendo abranger os programas e ações previstas nos arts. 90, 101, 112 e 129, todos do mesmo diploma legal;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.742/93 - LOAS, em seu artigo 23, parágrafo único, inciso I, determina que na organização dos serviços da
Assistência Social serão criados programas de amparo às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao
disposto no art. 227 da Constituição Federal e na Lei nº 8.069/90;
CONSIDERANDO que a estruturação da atenção integral à saúde das pessoas em situação de violência sexual em rede é um passo importante
para assegurar o cuidado, promoção e prevenção a esse público;
CONSIDERANDO que de acordo com a Constituição Federal, com a Lei nº 8.080 de 1990, Lei Orgânica da Saúde, e com as demais políticas em
desenvolvimento, a saúde é um direito fundamental do ser humano. Cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício,
garantindo que o acesso às ações e aos serviços seja universal e igualitário;
CONSIDERANDO que compõe o atendimento integral à saúde de pessoas em situação de violência, o registro da notificação compulsória de
suspeita ou evidência de violências interpessoais e autoprovocadas definidas pela legislação (violências contra crianças, adolescentes, mulheres
e pessoas idosas) de acordo com a Portaria GM/MS n° 1.271, de 06/06/2014;
CONSIDERANDO que a violência sexual, em razão da própria situação e das chantagens e ameaças, que humilham e intimidam quem a sofreu,
pode comumente vir acompanhada de sentimento de culpa, vergonha e medo, sendo necessário tempo, cuidado e respeito no atendimento e na
escuta ofertada nos serviços de saúde e em toda a rede. Isso significa garantir atendimento e atenção humanizada e uma escuta qualificada a
todos(as) aqueles(as) que acessarem esses serviços;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.958/2013 assegura que durante o atendimento é preciso observar os princípios do "respeito da dignidade
da pessoa, da não discriminação, do sigilo e da privacidade", além de aspectos como:
a) O devido acolhimento em serviços de referência;
b) A disponibilização de espaço de escuta qualificada com privacidade, de modo a proporcionar ambiente de confiança e respeito;
c) A informação prévia das pessoas em situação de violência sexual, assegurada a compreensão sobre o que será realizado em cada etapa do
atendimento e a importância das condutas profissionais, respeitada sua decisão sobre a realização de qualquer procedimento; e,
d) Divulgação de informações sobre a existência de serviços de referência para atendimento à violência sexual.
CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.958/2013 assegura que o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais da rede SUS
compreenderá, dentre outras, o preenchimento da ficha de Notificação Compulsória de violência doméstica, sexual e outras formas de violências;
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 3° determina que a notificação compulsória é obrigatória
para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao
paciente, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975;
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 3º, § 1°, determina que a notificação compulsória será
realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo, de acordo com o estabelecido no anexo (violência sexual ocupa o 48° lugar na
lista), observando-se, também, as normas técnicas estabelecidas pela SVS/MS;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 4° e parágrafo único determina que a notificação
compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento
ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível e que a autoridade de saúde que receber a
notificação compulsória imediata deverá informá-la, em até 24 (vinte e quatro) horas desse recebimento, às demais esferas de gestão do SUS, o
conhecimento de qualquer uma das doenças ou agravos constantes no anexo (violência sexual ocupa a 48ª posição da lista em anexo);
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 5°, determina que a notificação compulsória semanal será
feita à Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação
compulsória;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 6°, determina que a notificação compulsória, independente
da forma como realizada, também será registrada em sistema de informação em saúde e seguirá o fluxo de compartilhamento entre as esferas de
gestão do SUS estabelecido pela SVS/MS;
CONSIDERANDO que frente a todas as indicações necessárias à garantia de atenção humanizada e integral às pessoas em situação de
violência sexual, cabe ressaltar que compete aos gestores(as) de saúde nos Municípios, Estados e Distrito Federal implantar, implementar e
garantir sustentabilidade às ações e o maior número possível de serviços de referência;
CONSIDERANDO que o acolhimento e a escuta especializada são elementos importantes para uma atenção humanizada às pessoas em
situação de violência sexual;
CONSIDERANDO que o acolhimento engloba o tratamento digno e respeitoso, a escuta, o reconhecimento e a aceitação das diferenças, o
respeito ao direito de decidir de mulheres e homens, assim como o acesso e a resolutividade da assistência. A capacidade de escuta, sem
prejulgamentos e imposição de valores, a aptidão para lidar com conflitos, a valorização das queixas e a identificação das necessidades são
pontos básicos do acolhimento que poderão incentivar as vítimas a falarem de seus sentimentos e necessidades;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 9.603/2018, que regulamentou a Lei n° 13.431/2017 dispôs em seu art. 9º acerca da criação de um comitê
de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a
finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de
atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê, fixando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para sua efetiva criação;
CONSIDERANDO finalmente a necessidade de o município adequar seus órgãos, programas, estruturas e orçamento às disposições da
legislação federal relativa à política de atendimento dos direitos da infância e juventude, nos moldes do previsto nos arts. 88, inciso I, e 259, par.
único, ambos da Lei nº 8.069/90;
CONSIDERANDO que, ao Ministério Público, foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes à
infância e juventude, conforme arts. 127 e 129, inciso II, alínea "m", da Constituição Federal e arts. 201, incisos V e VIII e 210, inciso I da Lei nº
8.069/90;
CONSIDERANDO o Programa Infância e Juventude Protegida, desenvolvida pelo Ministério Público do Estado Piauí, com a finalidade de
impulsionar a implantação da escuta especializada nos municípios.
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ilha Grande (PI), que:
a) Institua, no prazo de 30 (trinta) dias, por meio de resolução do CMDCA, o Comitê de Gestão Colegiada da rede de cuidado e de proteção
social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, a funcionar no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, composto por dois representantes das políticas de assistência social, saúde, educação, e conselheiros tutelares do
município e de integrantes de outras políticas, de acordo cm a realidade local;
b) Que elabore, no prazo de 30 (trinta) dias, após a formação do Comitê, plano de trabalho e calendário de reuniões do Comitê Colegiado Gestor
de Cuidados, dando ampla divulgação, inclusive ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;
c) Que elabore, aprove e encaminhe para o Poder Executivo Municipal, por meio do Colegiado Gestor, no prazo de 120 (cento e vinte) dias
corridos, os protocolos, fluxos e demais atos relacionados à implantação da escuta especializada no município;
d) Elabore e encaminhe ao Poder Executivo, até o mês de novembro, calendário anual de atividades de prevenção, e enfrentamento à
violência contra crianças e adolescentes, dando-se ênfase para o mês de maio, envolvendo todas as secretarias e órgãos da municipalidade,
a ser desenvolvida no ano seguinte e custeadas com orçamento das respectivas secretarias.
À Prefeita Municipal de Ilha Grande (PI), ou quem lhe fizer as vezes que:
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e) No prazo de 10 (dez) após a criação Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes
Vítimas ou Testemunhas de Violência, indique, por meio de decreto municipal, os integrantes governamentais do referido colegiado, devendo os
mesmos recair em servidores que tenham atuação direta com o respectivo secretário da política pública;
f) Elabore, por meio da Secretaria de Assistência Social, Educação e Saúde, no prazo de 90(noventa) dias, capacitação para professores,
auxiliares da educação, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, agentes de saúde e todos os profissionais das referidas políticas,
visando o atendimento, a identificação e encaminhamento dos casos de violência contra crianças e adolescentes no município, devendo-se no
caso dos profissionais de saúde, destacar os protocolos do Ministério da Saúde e da Lei Federal n° 12.845/13;
g) Crie e equipe, no âmbito da política municipal, sala de escuta especializada, para a oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas
de violência, devendo o mesmo ser um local acolhedor e que resguarde a privacidade da criança ou adolescente;
h) Adote, por meio de decreto municipal, calendário anual de atividades de prevenção, e enfrentamento de violência contra crianças e
adolescentes, envolvendo todas as políticas públicas municipais, dando-se ênfase para o mês de maio, considerado mês de combate à violência
sexual de crianças e adolescentes;
i) Implemente, por meio de decreto municipal, após elaboração e aprovação do Comitê de Gestão Colegiada, nas escolas e unidades de saúde,
públicas e privadas, CRAS e CREAS, em funcionamento no município, modelo de registro de informações para compartilhamento do sistema de
garantia de direitos, dos casos em que haja suspeita da prática de violência contra crianças e adolescentes, em conformidade com o art. 28 do
Decreto n° 9.603/18;
j) Adeque, no prazo de 06 (seis meses), os serviços de saúde, educação e assistência social, no sentido de proporcionar atendimento prioritário
aos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos, abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, em atendimento ao disposto no
art. 4º, caput e par. único, alínea "b" c/c art. 259, par. único, da Lei nº 8.069/90; criando protocolos internos de atendimento em cada política
pública;
k) Adote, por meio de decreto municipal, os protocolos, fluxos e demais atos elaborados pelo Comitê Gestor Colegiado, tornando obrigatória a
sua a execução na municipalidade;
l) Recomende a todos os profissionais que trabalhem com crianças e adolescentes nesse município, como conselheiros tutelares, conselheiros de
direitos, da educação, professores que se capacitem em relação à escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual,
por meio do curso oferecido pelo Ministério Público do Estado do Piauí, através de plataforma moodle;
m) Indique do Comitê de Gestão Colegiada, 02 (dois) profissionais efetivos, para realização da escuta especializada no município, que devem
participar de todo o processo de discussão e capacitação junto aquele órgão e que deverão realizar etapa de formação específica ofertada pelo
Ministério Público;
n) Fortaleça os programas e serviços destinados ao atendimento dos pais/ responsáveis pelas crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas,
inclusive aqueles correspondentes às medidas relacionadas nos arts. 18-B e 129, incisos I a IV, da Lei nº 8.069/90, em especial o PAIF no CRAS
e caso exista CREAS, o PAEFI, para atendimento das famílias e crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, devendo ser
enviado ao Ministério Público, no prazo de 120 (dias) plano de trabalho dos respectivos serviços;
o) Crie, no âmbito da Secretaria de Assistência Social do "Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias" a que alude o art. 13, caput,
da Lei nº 13.431/2017, com a finalidade de receber e encaminhar aos órgãos da rede de proteção às denúncias, bem como a sistematização dos
dados das violências recebidas, encaminhadas e apuradas, inclusive em parceria com o Disque Direitos Humanos (Disque 100). Esse serviço
deve ser amplamente divulgado.
A adoção das providências indicadas deverá ser comunicada e comprovada a este órgão ministerial, nos prazos acima assinalados, a contar do
seu recebimento.
Autue-se, publique-se e encaminhe-se às partes.
Parnaíba (PI), 10 de junho de 2022.
Ruszel Lima Verde Cavalcante
Promotor de Justiça

2.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL COM SEDE EM BOM JESUS23993
SIMP nº 001593-434/2021 PORTARIA DE CONVERSÃO Nº 006/2021
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 002/2021
Objeto: Converter em Inquérito Civil Público nº 002/2022 a Notícia de Fato registrada sob o nº 006/2022, para continuidade das investigações.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da
Promotoria de Justiça de Regional de Bom Jesus, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e
IV, da Constituição Federal; art. 1º, IV, da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública);
CONSIDERANDO que, nos

termos do art.

37, I, da Lei

Complementar nº 12/93 e do art.

3º da Resolução

CNMP nº 23, de

17/09/2007, a instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução,
cabendo ao membro do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 006/2022 instaurada a partir de Atendimento ao Público em que o noticiante Inocêncio Ferreira de Oliveira
alega o uso de documentos falsos como suporte em vários processos; que no processo nº 000105414.2011.8.18.0042 e no processo nº0000437-20.2012.8.18.0043 há
certidões falsas, expedidas a partir de escritura de compra e venda de várias glebas realizada entre Ronaldo G. Tristão e Valderez Bezerra Leal,
tendo como procedência ação de arrolamento de seu falecido marido Rafael Borges Leal, processado junto ao Cartório de Gilbués/PI. Alega que
o referido arrolamento se trata de uma fraude a fim de abrir novas matrículas e as sobrepor sobre áreas de terceiros em outro lugar, ou
simplesmente se apropriar da área verdadeira apoiado em título falso;
CONSIDERANDO a necessidade de se apurar, inicialmente, possível existência de vícios que podem ensejar eventual nulidade das escrituras
públicas e dos registros de imóveis;
CONSIDERANDO a necessidade da continuação das investigações dos fatos narrados para apurar possível grilagem de terras;
RESOLVE:
CONVERTER em Inquérito Civil Público nº 002/2022 a Notícia de Fato nº 006/2022, visando dar continuidade à apuração do fato acima
mencionado, em todas as suas circunstâncias, determinando, desde logo:
DESIGNAR os servidores da Secretaria Unificada do Núcleo de Promotoria de Bom Jesus-PI, atendendo ao disposto no art. 6º, § 1º da
Resolução CNMP nº 23/2007, para secretariar o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ora instaurado, determinando, desde já, a realização das seguintes
diligências:
Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, e registre-se em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se arquivo no formato word da presente Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no
Diário de Justiça do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no Art. 2º § 4º, VI, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
A fixação da presente portaria no mural da sede da Promotoria de Justiça de Bom Jesus, em cumprimento ao disposto no art. 2º § 4º, VI, da
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Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Oficie-se ao cartório do 1º Ofício de Bom Jesus-PI para que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe fotografia e certidão da procuração pública
lavrada no Livro nº 13-I, fls. 047, em data de 22 de julho de 2009;
Reitere-se o ofício ao Cartório do 16º Ofício de Notas de Ipanema, Rio de Janeiro-RJ para, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer certidão e
fotografia da procuração pública lavrada no Livro 3.288, às fls. 08, em 27 de outubro de 2009;
do Piauí.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público
Após cumprimento de todas as diligências, e com as
devidas respostas ou certificação de transcurso do prazo, venham os autos conclusos para novas deliberações.
Cumpra-se.
Bom Jesus-PI, 25 de abril de 2022.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

2.16. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR23994
IC nº 74/2014.000223-063.2014
DECISÃO
- ARQUIVAMENTO Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar ausência de acessibilidade no imóvel sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior.
Feito instaurado no ano de 2014.
Visita técnica da Coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos, realizada em 2015, atestou inconsistências no imóvel sede das PJS de Campo
Maior.
O prazo de vigência do procedimento foi sucessivamente prorrogado, em Promotoria de Justiça e mediante anuência do E. CSMP.
Vieram-me os autos para manifestação, tendo em vista nova expiração do prazo de vigência já prorrogado. É um sucinto relatório. Passo a
decidir.
O imóvel sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior passou por ampla reforma no ano de 2021/2021, notadamente na área destinada ao
atendimento ao público, a qual foi dotada de banheiro com estrutura que cumpre as normas de acessibilidade (SEi 19.21.0431.0004580/2020-47),
conforme termo de recebimento definitivo visto em ID 53621493.
Nos termos da Súmula nº 09 do CSMP:
Na prorrogação do prazo para a conclusão do Inquérito Civil é imprescindível que a decisão seja proferida mediante a explicitação dos motivos
que levam a sua necessidade, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público, de acordo com o disposto no art. 9º da Resolução nº
23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Ao sentir ministerial, não há motivação idônea para mais uma prorrogação nos presentes autos, tendo em vista que, como afirmado, a reforma
realizada na Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior dotou o imóvel em tela de condições mínimas de acessibilidade.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento ou para o
ajuizamento de Ação Civil Pública.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Comunique-se à Procuradoria-Geral de Justiça, por meio eletrônico. Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após,
arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça

2.17. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA23997
SIMP N° 001411-369/2022
Trata-se de procedimento instaurado mediante auto de infração do PROCON estadual lavrado em face do requerido onde foi constatado em
fiscalização in loco que o Posto Triangulo, com endereço na Avenida Nossa Senhora de Fátima, encontra-se com bomba com erro de 340 ml a
cada 20 litros na vazão máxima e erro de 80 ml na vazão mínima.
Auto de infração - PROCON, em ID 53390031 - Pág. 6.
Registro de medições e notas fiscais, em ID 53390031 - Pág. 7/15.
Ofício Nº. 1479/2022/1411-369/2022-SUPJP, em ID 53587717 - Pág. 2/3, solicitando ao responsável/proprietário pelo Posto Triângulo que
apresente a esta Promotoria de Justiça de Parnaíba sua defesa/impugnação quanto às alegações apresentadas no auto de infração nº 3715.
Ofício Nº. 1480/2022/1411-369/2022-SUPJP, em ID 53587717 - Pág. 4/5,
instaurando Procedimento Administrativo SIMP nº 001411- 369/2022, por meio da Portaria nº 024/2022 da 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba,
para a devida apuração do caso em tela.
Defesa, em ID 53655874 - Pág. 3/7, informando que o posto autuado tomou as medidas necessárias ao caso, nas bombas medidoras n° de série
586928, n° 12230019, 12230020 e 12230021, marca WAYNE. Como também, informa sobre o excelente histórico da empresa.
Documentos anexados pelo requerido, em ID 53655874 - Pág. 9/25. Boletim de serviços de manutenção, em ID 53655874 - Pág. 27.
É o breve relatório. Passe-se a opinar.
O presente procedimento, instaurado mediante auto de infração do PROCON estadual, visa apurar se as medições nas bombas de combustível
do requerido encontramse funcionando dentro dos parâmetros legais. Na fiscalização estas estavam apresentando erro de 340 ml a cada 20 litros na vazão máxima e
erro de 80 ml na vazão mínima.
Como disposto na Portaria do Inmetro 294, artigo 6º, 5.1.2:
"Art. 6º O subitem 5.1.2 do RTM, aprovado pela Portaria Inmetro n.º 559/2016, passará a viger com a seguinte redação:
Os erros máximos admissíveis para as bombas medidoras, nas indicações de volume quando das verificações subsequentes, inspeção e após
ensaio de durabilidade na aprovação de modelo, são de -0,5% a 0,3%."
As diretrizes da portaria do Inmetro 294, que modificou o limite de tolerância máximo no caso de erro contra o consumidor para 60 ml na
realização do teste no aferidor de 20 litros. Porém, em favor do consumidor, manteve-se a tolerância de 100 ml. Ou seja, para um volume de 20
litros indicado no mostrador, os limites de erro ficam estabelecidos entre - 60 ml e + 100 ml no volume padrão do vasilhame aferidor, e não mais
de 100 ml para mais ou para menos.
Segundo o auto de infração n° 3715 de lavra do Procon Estadual MPPI Teresina, foi constatado em fiscalização in loco que o, encontra-se com
erro na vazão de combustíveis de 340 ml a cada 20 litros na vazão máxima e erro de 80 ml na vazão mínima.
A defesa sustentou que no dia 21/03/2022, foram tomadas as medidas necessárias ao caso, nas bombas medidoras n° de série 586928, n°
12230019, 12230020 e 12230021, marca WAYNE.
Reza o art. 1°, 5° 8° e 9° respectivamente da Lei n° 9.933 de 1999 que:
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"Art. 1 Todos os bens comercializados no Brasil, insumos, produtos finais e serviços, sujeitos a regulamentação técnica, devem estar em
conformidade com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor.
Art. 5 As pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que atuem no mercado para prestar serviços ou para
fabricar, importar, instalar, utilizar, reparar, processar, fiscalizar, montar, distribuir, armazenar, transportar, acondicionar ou comercializar bens são
obrigadas ao cumprimento dos deveres instituídos por esta Lei e pelos atos normativos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro, inclusive
regulamentos técnicos e administrativos. (Redação dada pela Lei nº 12.545, de 2011).
Art. 8 Caberá ao Inmetro ou ao órgão ou entidade que detiver delegação de poder de polícia processar e julgar as infrações e aplicar, isolada ou
cumulativamente, as seguintes penalidades: (Redação dada pela Lei nº 12.545, de 2011).
- advertência;
- multa;
- interdição; IV - apreensão; V - inutilização.
- inutilização; (Redação dada pela Medida Provisória nº 541, de 2011)
- suspensão do registro de objeto; e (Incluído pela Medida Provisória nº 541, de 2011)
- cancelamento do registro de objeto. (Incluído pela Medida Provisória nº 541, de 2011)
- inutilização; (Redação dada pela Lei nº 12.545, de 2011).
- suspensão do registro de objeto; e (Incluído pela Lei nº 12.545, de 2011).
- cancelamento do registro de objeto. (Incluído pela Lei nº 12.545, de 2011).
Art. 9 A pena de multa, imposta mediante procedimento administrativo, poderá variar de R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais). (Redação dada pela Lei nº 12.545, de 2011).
§ 1o Para a gradação da pena, a autoridade competente deverá considerar os seguintes fatores: (Redação dada pela Lei nº 12.545, de 2011).
- a gravidade da infração; (Redação dada pela Lei nº 12.545, de 2011).
- a vantagem auferida pelo infrator; (Redação dada pela Lei nº 12.545, de 2011).
- a condição econômica do infrator e seus antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 12.545, de 2011).
- o prejuízo causado ao consumidor; e (Incluído pela Lei nº 12.545, de 2011).
- a repercussão social da infração. (Incluído pela Lei nº 12.545, de 2011).
§ 2o São circunstâncias que agravam a infração: (Redação dada pela Lei nº 12.545, de 2011).
- a reincidência do infrator; (Incluído pela Lei nº 12.545, de 2011).
- a constatação de fraude; e (Incluído pela Lei nº 12.545, de 2011).
- o fornecimento de informações inverídicas ou enganosas. (Incluído pela Lei nº 12.545, de 2011).
§ 3o São circunstâncias que atenuam a infração: (Redação dada pela Lei nº 12.545, de 2011).
- a primariedade do infrator; e (Incluído pela Lei nº 12.545, de 2011).
- a adoção de medidas pelo infrator para minorar os efeitos do ilícito ou para repará-lo. (Incluído pela Lei nº 12.545, de 2011)."
O art. 56 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo
das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
- multa;
- apreensão do produto; III - inutilização do produto;
IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente; V - proibição de fabricação do produto;
VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; VII - suspensão temporária de atividade;
- revogação de concessão ou permissão de uso;
- cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
- interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; XI - intervenção administrativa;
XII - imposição de contrapropaganda.
Tendo em vista o caso em questão, o posto de combustível supracitado encontrar- se exercendo vantagem excessiva sobre o consumidor, pois
apresenta erro de medição superior ao máximo admitido em bico de abastecimento para combustível.
Em que pese a empresa tenha dito que faz as manutenções preventivas, estas se mostraram insuficientes para os valores de medição que foram
encontrados.
Dessa forma, estando a fase probatória concluída e não restando novas diligências a serem tomadas, DETERMINO o arquivamento do feito
com a aplicação de multa no valor de R$: 20.000,00 (vinte mil reais), considerando os valores elevados em prejuízo ao consumidor, devendo o
valor ser revestido em prol do Fundo Estadual do Consumidor (Lei n° 6.308/2013).
A Secretaria Unificada para proceder as atualizações necessárias no SIMP. Encaminhe-se os autos ao JURCON para homologação do
arquivamento.
Comunique-se a empresa do arquivamento e que o procedimento será submetido a JURCON para homologação.
Publique-se no DOEMPPI esta decisão, caso o procedimento não seja sigiloso.
É o parecer
Parnaíba-PI, 08 de junho de 2022
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor da 2ª Promotoria de Justiça

2.18. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 10ª ZONA ELEITORAL - PICOS23998
PORTARIA Nº 01/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 01/2022
Objeto: Instaurar Procedimento Administrativo Eleitoral visando acompanhar e fiscalizar os atos eleitorais dos partidos políticos/candidatos e
eleitores durante as eleições do ano de 2022, cuja atribuição seja da 10ª Zona Eleitoral.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL NO ESTADO DE PIAUÍ, por sua representante, com atuação na Promotoria Eleitoral da 10ª Zona
Eleitoral (Picos, Paquetá e Aroeiras do Itaim), no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 8º, III e IV, da Resolução CNMP
Nº 174/2017;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral fiscalizar a fiscalização do processo eleitoral;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que já se iniciou o Calendário das eleições do ano de 2022, sendo necessária a atuação contínua e efetiva do Ministério
Público Eleitoral a fim de fiscalizar e garantir a legalidade de todo o trâmite das eleições anuais;
RESOLVE:
Instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 01/2022, a fim de acompanhar e fiscalizar os atos eleitorais dos partidos
políticos/candidatos e eleitores durante as eleições do ano de 2022, cuja atribuição seja da 10ª Zona Eleitoral, e determinando desde logo:
1. AUTUAÇÃO da presente Portaria, juntamente dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
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2. REMESSA desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Cartório Eleitoral da 10ª Zona Eleitoral, e à Procuradoria Regional
Eleitoral Do Piauí, para conhecimento;
3. REMESSA desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça;
4. NOTIFIQUE-SE todos os contatos dos partidos políticos da 10ª Zona Eleitoral sobre a instauração desde procedimento, bem como da reunião
agendada para o dia 24 de junho de 2022, às 9h, no auditório da sede das Promotorias de Justiça de Picos;
5. COMUNIQUE-SE o Magistrado que atua na 10ª ZE, sobre a instauração e sobre a reunião.
Após autuação, registro e cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para as demais providências.
Cumpra-se.
Picos-PI, 10 de junho de 2022
ROMANA LEITE VIEIRA
Promotora Eleitoral

3. CONTROLADORIA INTERNA
[]

3.1. EXTRATOS DE DECISÕES23996
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0316.0015372/2022-24
Requerente: Rayssa Fernandes Lima
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 278/2022
(Sei nº 0248732) e da Controladoria Interna sob nº 376/2022 (Sei nº 0250265), o pagamento de 1/2 (meia) diária, em favor da servidora RAYSSA
FERNANDES LIMA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15.629, devido a seu deslocamento de Castelo do Piauí - PI a São João da
Serra - PI, no dia 26/05/2022, para acompanhamento da execução do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PROAJA), no referido
município, conforme designado em Portaria PGJ/PI nº 1469/2022 (Sei nº 0248474).
Teresina-PI, 08 junho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/2022/PGJ 23987
EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/2022/PGJ
a) Espécie: contrato Nº 26/2022/PGJ, firmado em 10 de junho de 2022, entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí, CNPJ
n05.805.924/0001-89, e a empresa REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
65.149.197/0002-5;
b) Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento detoner para impressoras doMP-PI, mediante quantidades e especificações
contidas no Termo de Referência (anexo I) e anexo I do contrato.
c) Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº. 19.21.0428.0012481/2022-62 -SEI;
e) Processo Licitatório: Pregão Eletrônico n.º 08/2022 (Ata de Registro de Preços nº 05/2022;
f) Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura e encerramento na mesma
data do ano seguinte ao da assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses nos termos do
art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, tendo eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, nos termos do art. 61,
parágrafo único da Lei supra.
g) Valor: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 56.499,75 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco
centavos). No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos
e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxa de administração, frete, seguro e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101 Projeto/Atividade: 2000, Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 Nota de Empenho: 2022NE00526;
i) Signatários: pela contratada, Sr.Leandro Figueiredo de Castro, CPF (MF)***.371.746-** e contratante, Dr. Hugo de Sousa Cardoso,
Subprocurador de Justiça Institucional
ANEXO I
EMPRESA VENCEDORA: REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS
GERAIS LTDA,CNPJ: 65.149.197/0002-51
ENDEREÇO: RODOVIA ES-010, N.º 4255 A, SALA 05, CHÁCARA 274A, BAIRRO
JARDIM LIMOEIRO CEP: 29.164-140 - SERRA/ES
REPRESENTANTE: LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO, CPF:***.371.746-**
FONE: (31) 3047-4990
E-MAIL: repremig@repremig.com.br; leandro@repremig.com.br
LOTE II

ITEM

1

ESPECIFI
CAÇÃO

UNIDADE

Toner hp
laser jet

Und.

Q T D E .
REG.

VALOR
UNITÁRI
O

150

R$ 753,33

1
ª
AQUISIÇ
ÃO
VALOR TOTAL
P.G.A.12481/202
2-62
75

56.499,75
Página 24

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1115 Disponibilização: Sexta-feira, 10 de Junho de 2022 Publicação: Segunda-feira, 13 de Junho de 2022

pro mfp
m428 fdw,
t i p o
cartucho:
original,
cor: preta,
referência
cartucho
3: cf258a
toner hp
cf258a
58a |
m428fdw
m404dw
m428dw
m404n |
original 3k
compatíve
l com impressora:
hp laser
jet pro
mfp m428
f d w .
(impresso
ra
em
garantia).
Os
toners
d e v e m
ser do
mesmo
fabricante
d
o
equipame
nto
o
homologa
- do pelo
fabricante
do
equipame
nto.
MARCA/F
ABRICAN
T
E
:
HP/HP
REFERÊ
N C I A :
CF258A
VALOR TOTAL: R$ 56.499,75 (Cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco
centavos)

56.499,75

Teresina, 10 de junho de 2022.

4.2. DESPACHO23988
DESPACHO
Assunto:Procedimento de Gestão Administrativa nº. 19.21.0016.0001914/2022-66. Pregão Eletrônico nº. 12/2022.Registro de preço para
eventual fornecimento de solução tecnológica de segurança corporativa na modalidadeSAAS, baseada em coleta e integração de dados, com
ênfase no monitoramento de infraestrutura do MPPI, incluindo sistema de análiseout inde segurança 24x7x365 para aplicações web, serviços de
coleta de informações relevantes fora do escopo, detecção de ataques e varreduras, identificação de falhas de segurança ou de ativos
informacionais comprometidos, buscando minimizar vulnerabilidades, nas quantidades e com as especificações contidas no Termo de Referência
(Anexo I do Edital).Desprovimento do recurso. Manutenção da decisão da Pregoeira que inabilitou aempresa B2B SOLUÇÕES
SEGMENTADAS (ADRIANY R RODRIGUES) e declarou a empresaHARPIA TECNOLOGIA EIRELIcomo a vencedora da licitação.
1. Considerandoo recurso administrativo interposto pela licitante B2B SOLUÇÕES SEGMENTADAS (ADRIANY R RODRIGUES), CNPJ Nº
30.139.983/0001-02 (SEI nº 0245397 e 0245398), e as contrarrazões da empresaHARPIA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ Nº34.460.760/000101(SEI nº 0245399).
2. Considerandoque, em suas razões recursais (SEI nº 0245397 e 0245398), a Recorrente contesta a decisão da Pregoeira que a inabilitou e
declarou como vencedora a Recorrida, tendo em vista que aquela empresa não cumpriu a exigência prevista no item 11.10.2 do edital,
necessária para qualificação econômico-financeira, bem como não atendeu aos requisitos para a qualificação técnica, conforme itens 11.11.1 e
11.11.2.
3. Considerandoque, do cotejo dos autos, a Recorrente não apresentou a qualificação técnica necessária para executar o objeto contratual,
tampouco o balanço patrimonial exigido na qualificação econômico-financeira, tendo-se, assim, por acertada sua inabilitação e consequente
vitória da Recorrida no certame.
4. Considerandoo Parecer Jurídico nº 72/2022 (SEI nº 0254483) com manifestação pelo desprovimento do apelo administrativo.
5. Decido,pelos motivos arguidos acima e com fulcro no art. 12, V, da Lei Complementar Estadual n° 12, de 18 de dezembro de 1993, bem como
do art. 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/2002; e, subsidiariamente a Lei Federal n°. 8.666/93, pelaIMPROCEDÊNCIA DO RECURSO
ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE, COM MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PREGOEIRA QUE DECLAROU VENCEDORA A
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EMPRESAHARPIA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ Nº 34.460.760/0001-01.
6. Cumpra-se.
7. Encaminhem-seos autos à Pregoeira para providências atinentes ao caso.
Hugo de Sousa Cardoso
- Subprocurador de Justiça Institucional -

4.3. EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2022/PGJ 23990
EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2022-PGJ
a) Espécie:CONTRATO Nº 27/2022-PGJ, firmado em 10/06/2022, entre o Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí, CNPJ n°
05.805.924/0001-89, e a CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA - EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 26.569.874.0001/58.
b) Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de expediente doMP-PI, mediante quantidades e especificações
contidas no Termo de Referência (anexo I);
c) Fundamento Legal: Pregão Eletrônico n.º 08/2022, obedecendo ao disposto na Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: 19.21.0428.0012850/2022-90-SEI.
e) Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data desua assinatura e encerramento na mesma
data do ano seguinte ao da assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses nos termos do
art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, tendo eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, nos termos do art. 61,
parágrafo único da Lei supra;
f) Valor: O valor do presente Termo de Contrato é deR$12.812,20(doze mil, oitocentos e doze reais e vinte centavos);
g) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Fonte de Recursos: 100; projeto/atividade: 2000; natureza da despesa: 3.3.90.30, Nota
de empenho: 2022NE00542;
h) Signatários: pelos contratados: Sr. CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA, CPF nº ***.214.393-** e contratante: Subprocurador-Geral de Justiça
Institucional, Dr. Hugo de Sousa Cardoso.
Teresina, 10 de junhode 2022.
ANEXO I
Lote 3
Ata nº. 04/2022
EMPRESA VENCEDORA:CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA - EPP
CNPJ:26.569.874/0001-58
ENDEREÇO:RUA SANTA ISABEL Nº 2562 - PRIMAVERA - TERESINA/PI - CEP.64003-330
REPRESENTANTE:CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA,CPF:373.214.393-73
FONE:(86) 99826-8423
E-MAIL:compras.newinformatica@gmail.com
Ite
m

Especificação

Medid
a

Quantidad
es

V a l o r
Unitario(R
$)

Valor
t o t a l
(R$)

1

Pilha A23, 12v embalagem com 10 unidades (cartela/caixa)MARCA: ELGIN

Cartela

3

R$ 38,40

R
$
115,20

2

Pilha alcalina AA. Tensão nominal: 1,5 nan, sistema eletroquímico: alcalina. cartela
com 2 unidades.MARCA: ELGIN

Cartela

300

R$ 5,10

R
$
1.530,0
0

3

Pilha alcalina AAA. Tensão nominal: 1,5 nan, sistema eletroquímico: alcalina. cartela
com 2 unidades.MARCA: ELGIN

Cartela

300

R$ 9,40

R
$
2.820,0
0

4

Pilha recarregável, tamanho AA, tensão: 1,2 v,capacidade corrente: 2000 mah. Cartela
com 2 unidades.MARCA:
ELGIN

Cartela

10

R$ 29,00

R
$
290,00

9

Pincel quadro branco, magnético, material: plástico reciclado, material ponta: feltro,
tipocarga:descartável,cor:azul,características adicionais: cilíndrico.MARCA: JOCAR

Unidad
e

15

R$ 2,35

35,25

10

Pincel quadro branco, magnético, material: plástico reciclado, material ponta: feltro, tipo
carga: descartável, cor: preta, características adicionais: cilíndrico.MARCA: JOCAR

Unidad
e

15

R$ 2,15

R
$
32,25

11

Pincel quadro branco, magnético, material: plástico reciclado, material ponta: feltro, tipo
carga: descartável, cor: vermelha, características adicionais: cilíndrico.MARCA: JOCAR

Unidad
e

15

R$ 2,40

R
$
36,00

12

Régua plástica (poliestireno) transparente de 30 cm, espessura 3 mm.MARCA:
ACRIMET

Unidad
e

50

R$ 2,56

R
$
128,00

15

Telefone fixo com fio, com modo de discagem tom e pulso; chave de bloqueio; mínimo
de 03 volumes e 03 melodias de campainha; funções redial, flash e mute; ajuste de
tempo de flash de 100 e 250 ms. Garantia de 12 meses. Homologado pela anatel. Cor
preto.MARCA: ELGIN

Unidad
e

10

R$ 68,80

R
$
688,00

16

Telefone sem fio com ramal adicional. Especificações mínimas:1. Cor: preto;2. Design
ergonômico;3. Identificador de chamadas; 4.Display/tela luminoso e alfanumérico;5.
Memória/registros: 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não atendidas e 15
realizadas com data, hora e nome;6.Distância Fora da base: até 50 m em locais
fechados e 300 m em locais abertos;7.Capacidade De contatos: 70 nomes/ números;8.
Idioma do menu: português;9.Voltagem: bivolt 110/220 vac;10. Identificação de
chamadas: dtmfsk;11.Frequência (hz): 1,9ghz;12. Tecnologia dect 6.0; 13. Capacidade
para no mínimo 4 ramais;14. Comunicação interna, conferência a três e transferência
de chamadas;15. Funções: flash, rediscar, mudo e pausa;16. Outras funcionalidades:
data, hora, alarme e indicação de carga de bateria;17. Incluso 2telefones (1 base e 1

Unidad
e

5

R$ 297,80

R
$
1.489,0
0
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ramal) com bateria recarregável e manual de usuário;18.Garantia De 12 meses;
referência: intelbras ts 3112, similiar ou melhor qualidade. Observação: o aparelho tem
que ser compatível com o sistema de ramal instalado no órgão e já foi verificado que os
aparelhos da fabricante elgin não são compatíveis.MARCA: INTELBRAS

17

Telefone sem fio, com 02 ramais, com as seguintes especificações mínimas:
identificador dechamadas; número de ligações registradas: 15 chamadas atendidas, 20
não atendidas e 15 originadas;acompanha ramal: 2; expansível até: 7 ramais (base + 6
ramais); display luminoso: sim;agenda telefônica: sim; número de contatos: 70
contatos; frequência: 1.91 a 1.92 ghz; cor: preto;voltagem: bivolt. Com garantia de 12
meses. (marca de referência: intelbras ts3113 + 2 ra- mais ousimilar. Observação: o
aparelho tem que ser compatível com o sistema de ramal instalado no órgão ejá foi
verificado que os aparelhos da fabricante elgin não são compatíveis.MARCA:
INTELBRAS

Unidad
e

5

R$ 341,00

R
$
1.705,0
0

18

Telefone sem fio. Características: com identificador de chamada, cor preto, bivolt,
bateria 2,4v 600ma. Referência marca intelbras ts 40 id, similar ou melhor qualidade.
Observação: o aparelho tem que ser compatível com o sistema de ramal instalado no
órgão e já foi verificado que os aparelhos da fabricante elgin não são
compatíveis.MARCA: INTELBRAS

Unidad
e

20

R$ 148,00

R
$
2.960,0
0

19

Tesoura tamanho 21cm tesoura material: aço inoxidável, material cabo: polietileno,
comprimento: 21 cm.MARCA: JOCAR

Unidad
e

50

R$ 19,67

R
$
983,50
R
$
12.812,
20

TOTAL:R$12.812,20(doze mil, oitocentos e doze reais e vinte centavos).
Teresina, 10 de junhode 2022.

4.4. EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2022/PGJ 23991
EXTRATO DO CONTRATO N° 25/2022/PGJ
a) Espécie: Contrato n°. 25/2022, firmado em 10 de junho de 2022, entre a Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a
empresa LUCYVALDO A PIAUILINO EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 22.879.212/0001-23;
b) Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de material de limpeza, higiene e copa para o MP-PI, conforme especificações
contidas no Termo de Referência, anexo do Edital, e Anexo I deste Contrato;
c) FundamentoLegal: Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa:nº. 19.21.0428.0014209/2022-63 -SEI;
e) ProcessoLicitatório: Pregão Eletrônico n.º 16/2022(Ata de Registro de Preços nº 11/2022);
f) Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura e encerramento na
mesma data do ano seguinte ao da assinatura, tendo eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, nos
termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993;
g)Valor: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 73.191,54 (setenta e três mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e quatro
centavos);
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101;Projeto/Atividade: 2000;Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa: 3.3.90.30Nota de Empenho: 2022NE00532;
i) Signatários: pela contratada: Sr. Lucyvaldo Alves Piauilino, portador do CPF (MF) nº ***..063.293-**, e contratante, Hugo de Sousa Cardoso,
Subprocurador de Justiça Institucional.
ANEXO I
LUCYVALDO A PIAUILINO EPP, CNPJ: 22.879.212/0001-23
ENDEREÇO: AV. Centenário, Nº 3016-Aeroporto - Teresina PI
REPRESENTANTE: LUCYVALDO ALVES PIAUILINO, CPF: ***.063.293-**
FONE: 3214- 4187/9 9835 - 3920,
E-MAIL: ludistribuidora@outlook.com
LOTE I
QTDE. SOLICITDA
ITEM

DISCRIMI NAÇÃO

VALOR
UNITÁRI
O

1

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

2,60

litro

2000

5200,00

2

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

50,05

galão

150

7507,50

3

Álcool etílico aspecto físico líquido
límpido, incolor, volátil, teor alcoólico de
70º inpm. Característica adicional

5,56

litro

300

1668,00

MEDID
A

P G A
N º
19.21.0428.0014209/202263 PGJ

VALOR
TOTAL
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hidratado. Acondicionado em recipiente
plástico translúcido com 1 litro.
MARCA: RETIRO

4

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

7,99

unidade

60

479,40

5

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

5,13

unidade

60

307,80

6

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

5,29

litro

20

105,80

7

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

6,41

unidade

150

961,50

8

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

20,43

unidade

60

1225,80

9

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

2,63

litro

2000

5260,00

10

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

7,17

frasco

300

2151,00

11

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

2,24

unidade

2000

4480,00

12

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

4,28

unidade

50

214,00

13

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

4,66

unidade

10

46,60

14

Inseticida spray aerossol, média toxidade,
faixa amarela, com solvente a base de
petróleo, sem CFC bem. 300 ml.
MARCA: RAID
lavanda. Frasco com 360 ml.
MARCA: SECAR

6,89

unidade

120

826,80

30.434,2
0

TOTAL LOTE I:R$30.434,20
LOTE III
QTDE. SOLICITDA
ITEM

DISCRIMI NAÇÃO

VALOR
UNITÁRI
O

1

Saboneteira (frasco para sabonete), tipo
uso sabonete líquido, características
adicionais tipo PUMP, com válvula para
saída do sabonete, material polietileno
de alta densidade, cor branca.
Capacidade mínima de 500ml.
MARCA: PLASUTIL
hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio,
cloreto. Aplicação: lavagem e alvejante de
roupas, banheiras, pias, cor: incolor, tipo:

9,24

MEDID
A

P G A
N º
19.21.0428.0014209/202263 PGJ

VALOR
TOTAL

unidade

60

554,40
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comum. Frasco de 1 litro.
MARCA: MARAJÓ

2

Vassoura material, cerdas: pet
(reciclado), material cepa: plástico,
comprimento cepa: 22 cm,
características adicionais: cabo
rosqueável, 1,30 m.
MARCA: SANTANA
mãos. Glicerinado com triclosan; eficacia
comprovada contra cepas de salmonela
choleraesuis; pseudomonas aeruginosa.
Galão de 5 litros.
MARCA: RETIRO

9,24

unidade

350

3234,00

3

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

118,34

caixa

50

5917,00

5

Açúcar tipo: cristal, origem vegetal,
sacarose de cana-de-açúcar, granulado,
branco, sem impurezas embaladas de
pacotes de 1 kg. Prazo validade
mínima: 12 meses.
MARCA: OLHO D'ÁGUA
Borrifador, frasco plástico, válvula
borrifadora spray, capacidade de 500ml.
MARCA: TOP

4,26

quilogra
ma

70

298,20

6

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

3,96

unidade

24

95,04

7

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

8,78

pacote

3500

30730,00

8

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

1,69

unidade

900

1521,00

9

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

0,88

unidade

100

88,00

10

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

2,18

unidade

50

109,00

11

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

3,45

unidade

50

172,50
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12

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

3,82

pacote

10

TOTAL LOTE III: R$42.757,34

38,20

42.757,3
4

TOTAL LOTE I e III :R$73.191,54(setenta e três mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos).
Teresina (PI), 10 de junho de 2022.

4.5. RATIFICAÇÃO23999
RATIFICAÇÃO
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº19.21.0013.0011830/2022-02
INEXIGIBILIDADE Nº 05/2022
Nesta data,RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº. 8.666/93, a contratação direta, por inexigibilidade de licitação da empresa PROFESSORA
ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA CNPJ: 09.375.180/0001-60,que ministrarácapacitação de servidores do
Ministério Público do Estado do Piauí que atuam na área de licitações e contratos administrativos, conforme especificações e quantidades
descritas neste documento, com embasamento legal no art. 25, II, da Lei n. 8.666/93, conforme justificativa apresentada pela Coordenadoria de
Licitações e Contratos, Assessoria Jurídica para Pareceres em Processos Licitatórios e Controladoria Interna.
Teresina, 09 de junho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional

5. GESTÃO DE PESSOAS
[]

5.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 23995
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 733/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ EM EXERCÍCIO, 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 19.21.0011.0016353/2022-34:
RESOLVE:
CONCEDERà servidora GABRYELA SOTERO DE OLIVEIRA, Assessora Ministerial, matrícula 15653, lotada junto à Coordenadoria de
Comunicação Social do MPPI, 02 (dois)dias de folga, para serem fruídos nos dias 23 e 24 de junho de 2022, como compensação em razão de
atuação na solenidade de posse do Procurador- Geral de Justiça, realizada no dia 12 de julho de 2019, conforme Port. PGJ Nº 2107/2019, sem
que recaiam descontos sob o auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
FRANCISCO CARLOS DA SILVA JÚNIOR
Coordenador de Recursos Humanos em exercício
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 734/2022
O COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ EM EXERCÍCIO,no uso da atribuição
que lhe foi delegada pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando o requerimento apresentado à
Coordenadoria de Recursos Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº19.21.0004.0015920/2022-93,
RESOLVE:
CONCEDERà servidora ANNE CAROLINNE CARVALHO GALDINO, Técnica Ministerial, matrícula nº 126, lotada junto à Coordenadoria de
Tecnologia da Informação, no período de01 a 08 de junho de 2022,08 (oito)dias consecutivos para ausentar-se do serviço, em razão de
falecimento de sua mãe, de acordo com o inciso III, b, do art. 106 da Lei Complementar n° 3, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos
ao dia 01 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
FRANCISCO CARLOS DA SILVA JÚNIOR
Coordenador de Recursos Humanos em exercício
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 735/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ EM EXERCÍCIO, 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 19.21.0089.0015963/2022-82,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de04 a 17 de junho de 2022, 14 (quatorze) dia de licença para tratamento de saúde à servidoraLUCIANA LINHARES
DIAS, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15458, lotada junto à 13ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, 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 04 de junho
de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
FRANCISCO CARLOS DA SILVA JÚNIOR
Coordenador de Recursos Humanos em exercício
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 736/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ EM EXERCÍCIO,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 19.21.0284.0015876/2022-88,
RESOLVE:
CONCEDER, no dia06 de junho de 2022, 01(um)dia de licença para tratamento de saúde à servidora comissionadaBÁRBARA FRAZÃO
LEAL,Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15789, lotado junto à 44ª Promotoria de Justiça de Teresina, 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 06 de junho de
2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
FRANCISCO CARLOS DA SILVA JÚNIOR
Coordenador de Recursos Humanos em exercício
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PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 737/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ EM EXERCÍCIO, 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 19.21.0137.0015592/2022-67,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 02 a 06 de junho de 2022, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde ao servidor comissionado KLENYO
NONATO PINHEIRO DE LIMA,Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15290, lotado junto à Promotoria de Justiça de Pio IX, 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, na data da assinatura eletrônica.
FRANCISCO CARLOS DA SILVA JÚNIOR
Coordenador de Recursos Humanos em exercício
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 738/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ EM EXERCÍCIO, 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 19.21.0187.0015785/2022-23,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 02 a 03 de junho de 2022, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde ao servidor comissionadoDENNYS
DE PAULA OLIVEIRA BARROSO LIMA,Assessor de Procurador de Justiça, matrícula nº 15062, lotado junto à 6ª Procuradoria de Justiça de
Teresina/PI, 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, na data da assinatura eletrônica.
FRANCISCO CARLOS DA SILVA JÚNIOR
Coordenador de Recursos Humanos em exercício
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 739/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ EM EXERCÍCIO, 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 19.21.0019.0016123/2022-13,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 07 a 08 de junho de 2022, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde ao servidorCLENIO MARQUES
GOUVEIA, Técnico Ministerial, matrícula nº 305, lotado na Ouvidoria-Geral do MP, 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 07 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
FRANCISCO CARLOS DA SILVA JÚNIOR
Coordenador de Recursos Humanos em exercício
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 740/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ EM EXERCÍCIO, 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 19.21.0421.0016068/2022-27,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 07 a 09 de junho de 2022, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde à servidoraDANIELE ARAÚJO LIRA,
Técnica Ministerial, matrícula nº 248, lotada junto à Coordenadoria de Recursos Humanos, 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 07 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
FRANCISCO CARLOS DA SILVA JÚNIOR
Coordenador de Recursos Humanos em exercício
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 741/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ EM EXERCÍCIO, 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 19.21.0137.0015961/2022-95,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 06 a 10 de junho de 2022, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde à servidoraMAÍRA EUGÊNIA DE
ALENCAR SILVA,matrícula nº 30011, lotada junto à Promotoria de Justiça de Pio IX, 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 06 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
FRANCISCO CARLOS DA SILVA JÚNIOR
Coordenador de Recursos Humanos em exercício
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