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1. COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
[]

1.1. ATAS DE SESSÕES24040
ATA DA 4ª SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PIAUÍ, DO DIA 25 DE ABRIL DE 2022, REALIZADA EM FORMATO HÍBRIDO.
Aos vinte e cincodias do mês deabrildo ano de dois mil e vintedois, às9h,no formato híbrido,reuniu-se extraordinariamente o Colégio de
Procuradoresde Justiça, sob a Presidência do Excelentíssimo SenhorProcurador-Geral deJustiçaCleandro Alves de Moura.Presentes os
Procuradores de JustiçaAntônio de Pádua Ferreira Linhares, Teresinha de Jesus Marques, Alípio de Santana Ribeiro, Ivaneide Assunção
Tavares Rodrigues, Antônio Ivan e Silva, Rosângela de Fátima Loureiro Mendes, Lenir Gomes dos Santos Galvão, Hosaias Matos de
Oliveira, Fernando Melo Ferro Gomes, Teresinha de Jesus Moura Borges Campos,LuísFrancisco Ribeiro, Zélia Saraiva Lima, Clotildes
Costa Carvalho eHugo de Sousa Cardoso.Ausentes, justificadamente,osProcuradores de JustiçaMartha Celina de Oliveira Nunes, Catarina
Gadêlha Malta de Moura Rufino, Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando, Aristides Silva Pinheiro e Antônio de Moura
Júnior.OPresidente cumprimentou a todos.Em seguida, verificada a existência de quórumregimental,declarou aberta a sessão.Na sequência
oPresidente submeteu à apreciação do Colegiadoa atada3ª sessão deliberativa extraordinária,realizada em 28demarço de 2022.A
atafoiaprovadasemretificação. O Presidente pediu inversão da pauta para iniciá-la pelo item "4", o que foi aceito por todos.Item4 - Procedimento
de Gestão Administrativa nº 19.21.0726.0007274/2022-90 (GEDOC nº 000003-327/2022). Assunto: Projeto de lei que altera a LC nº 12/93,
para instituir novas hipóteses de concessão de licença compensatória. Relatora: Procuradora de Justiça Lenir Gomes dos Santos
Galvão.O Presidente passou a palavra àRelatora,Dra. LenirGalvão,que fez a leitura do relatório. Após, passou-se aos esclarecimentos, tendo a
Procuradora de Justiça Clotildes Costa Carvalho solicitado que, se possível, explicasse de forma resumida sobre quais benefíciosos membros do
MPPI terão direito. O Presidente esclareceu que isso será regulamentado por meio de ato.Continuando, a Relatora passou a proferir seuvoto,
concluindo nos seguintes termos:"Face ao exposto, esta Procuradora de Justiça, na função de Relatora destes autos recomenda a aprovação da
minuta". Após, o Presidenteiniciou a votaçãoacompanhando a Relatora e passou a colher os votos dos demais membros. Concluída a votação, o
Presidente declarou que, por unanimidade, o Colegiado aprovou o voto apresentado pela Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão, com relação ao
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0726.0007274/2022-90 (GEDOC nº 000003-327/2022).Prosseguindo, o Presidente chamou
oitem 2 -Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0726.0013459/2021-35 (SIMP 001071-361/2021). Assunto: Conflito de
atribuições entre a 1ª e a 3ª e 7ª Promotorias de Justiça de Picos-PI. Relator: Procurador de Justiça Antônio de Pádua Ferreira
Linhares.OPresidente passou a palavra ao Relator, Dr.AntônioLinhares, para relatar e apresentar voto. O Relator dispensou a leitura do relatório,
em razão deste ter sido encaminhado juntamente com a pauta.Esclareceu que trata-se de conflito negativo de atribuição que discute a
distribuição de procedimento instaurado a partir de notíciadefato encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, na qual
afirma o noticiante, em síntese, que há irregularidade no serviço público de fornecimento de água, consistente em falta de água todos os dias na
localidade Abóboras, zona rural do Município de Sussuapara, atribuindo ao prefeito municipal a deficiência do serviço público e suposto desvio de
recursos hídricos em benefício de seus aliados. Após, o Relator proferiu seu voto dirimindo o presente conflito de atribuição, no sentido de que a
atribuição seja da 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI para oficiar e dar prosseguimento ao feito. Em seguida, passou-se aos esclarecimentos.
Posteriormente,o Presidentevotou divergindo do Relator, reconhecendo a atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de Picos para processar a
presente demanda.OProcurador de Justiça HosaiasMatos de Oliveirasuscitou questão de ordempara saber se o Presidente poderia votar, jáque
orecurso apreciado é ato do Procurador-Geral. O Presidenteesclareceu que a decisãonão foi proferida por ele, e sim peloSubprocurador
Administrativo.O Procurador de JustiçaAlípiode Santana Ribeirosolicitou um esclarecimento sobre a decisão do recurso tersidoproferida pelo
Subprocurador Administrativo,vistoque, a princípio, esta seria de competênciado Procurador-Geral, o qualé substituído pelo Subprocurador
Institucional. OPresidentedisse que emboraestaseja atribuição do PGJ, hádelegação de atribuições aoSubprocurador Administrativo, dentre elas
as decisões em conflitos de atribuição.Dando continuidade, o Presidente passou a colher os votos dos demais membrose, apósconcluída a
votação,declarou que,por maioria de votos, o Colegiado acompanhou a divergência,reconhecendo ser da 1ª Promotoria de Justiça de Picos
processar e julgar a presente demanda. Portanto, embora conhecido o recurso,não lhe foi dado provimento.Votaram com a
divergênciaapresentada pelo Procurador-Geral, Dr. Cleandro Moura,os Procuradores de Justiça Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues, Antônio
Ivan e Silva, Rosangela de Fátima Loureiro Mendes, Lenir Gomes dos Santos Galvão, Hosaias Matos de Oliveira, Fernando Melo Ferro Gomes,
Teresinha de Jesus Moura Borges Campos,Luís Francisco Ribeiro, Zélia Saraiva Limae Hugo de Sousa Cardoso. Votaram acompanhando o
Relator, Dr. Antônio Linhares,os Procuradores de Justiça Teresinha de Jesus Marques, Alípio de Santana Ribeiro e Clotildes Costa
Carvalho.Após, o Presidente chamou oitem 3 -Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0043.0007955/2021-02 (GEDOC nº 000001327/2022). Assunto: Redação provisória do Planejamento Estratégico Institucional - PEI, para fins de oitiva do Colégio de Procuradores
de Justiça, conforme prevê o inciso V do art. 17 do ATO PGJ n° 713/2017. Relatora: Procuradora de Justiça Teresinha de Jesus
Marques.Antes de passar a palavra à Relatora, o Presidente ressaltou que esse procedimento já foi apreciado pelo Conselho Superior do
MPPI,sendo aprovadopor unanimidade. Em seguida, a Dra. Clotildes disseque no inciso V,do art. 17,doreferido Ato,consta oitiva doColégio de
Procuradores de Justiça e Conselho Superior do Ministério Público.Assim, questionou sobreessa inversão,ou seja,de ter sido apreciado primeiro
no CSMP, não seguindo a ordem da redaçãodoAto.O Presidenteexplicouquea inversãose deuem virtudedo Colégio de Procuradores ser oórgão
de deliberação maior, o qual pode,se for o caso,rever a decisão do Conselho Superior.O Procurador de
JustiçaFernandoMeloFerroGomesressaltou que os integrantes do CSMP,que votaram a matéria,estão impedidos de votar.AProcuradora de
JustiçaClotildesCosta Carvalhodisse que aProcuradora de Justiça Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues,como relatora do presente
procedimento no CSMP, não poderá se manifestar, poisestá totalmente impedida. O Presidente disse que ela não poderá votar, mas
poderáprestar esclarecimentos,se assim o Colegiadodesejar. A Dra. Clotildes disse, ainda,que o Dr. Cleandro não poderia presidir
essejulgamento, em razãode ter presidido o julgamento na sessão do Conselho Superior.O Dr.Cleandroesclareceuque não poderiavotar, mas
poderia presidir.Continuando,o Presidente passou a palavra à Relatora, que feza apresentação do relatórioe, em seguida,
proferiuovotoconcluindo nos seguintes termos:"Visão geral do Planejamento Estratégico Institucional do Ministério Público do Estado do Piauí,
PEI - 2022/2029, ora apresentado pela Assessoria de Planejamento e Gestão, como afirmou o Assessor Especial/Gestor - Promotor de Justiça
Mauricio Gomes de Souza, 'consolida os anseios e as necessidades sociais e institucionais da população piauiense e integrantes do Ministério
Público do Estado do Piauí'. Preenche, à evidência, todos os requisitos previstos no art.2º, incisos I a XVII, do ATO PGJ nº. 713/2017, não
comportando, ao nosso entender, qualquer correção, já que em consonância com as regras e diretrizes do Conselho Nacional do Ministério
Público e em harmonia com as Premissas e Etapas previstas nos arts. 16/18, do referido ATO 713/2017. Nos termos do Parágrafo único do art.19
do ATO PGJ nº.713/2017, esta 12ª. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela aprovação do presente Planejamento Estratégico do MPPI 2022/2029." Em seguida, passou-se aos esclarecimentos e, logo após, o Presidente submeteu a matéria à votação. Concluída a votação o
Presidente declarou que,por unanimidade, este Colegiado aprovou a redação provisória do Planejamento Estratégico Institucional - PEI, para o
ano de 2022-2029. Antes de encerrar a sessão, oPresidente solicitou autorização ao Colegiado para encaminhar o Projeto de Lei, que
criaindenização de acervo e plantões, à Assembleia Legislativa, o que foi acordado por todos.Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, e para constar, eu, Zélia Saraiva Lima, Procuradora de Justiça e Secretáriado
Colégio de Procuradores de Justiça, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Teresina, 25 de abril de dois mil e
vinte dois.

2. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
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2.1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO24031
EXTRATO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL - INQUÉRITO CIVIL Nº 10/2018 (SIMP 000055-140/2018):
Acordo de Não Persecução Cível firmado nos autos do Inquérito Civil nº 10/2018 (SIMP nº 000055-140/2018), na 2ª Promotoria de Justiça de
Barras, tratando de matéria que versa sobre Direito Administrativo, tendo como partes o Senhor ROBERTO RENÊ LAGES VERAS, brasileiro,
casado, vereador, inscrito no CPF/MF nº 341. 431.903-97, residente e domiciliado na Rua Gal. Taumaturgo de Azevedo, 600, Centro, CEP:
64.100-000, Barras/PI e CARLOS ALBERTO LAGES MONTE, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº 3.604.205 inscrita no CPF/MF nº
130.710.173-91,residente e domiciliado na Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 1993,Palestina, Barras/PI - o objetivo da avença foi o
ressarcimento de dano gerado ao erário municipal e aplicação de multa em decorrência de tal dano, sendo possível obter cópia impressa integral
do acordo na sede das Promotorias de Justiça de Barras, localizada na Rua 10 de Novembro, 299, Centro, Barras/PI, CEP 64.100-000.

3. CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

3.1. PORTARIAS CGMP/PI24041
PORTARIA Nº 28/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso III da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDO o Ato n° 05/2020-CGMP/PI, que dá novo disciplinamento sobre as normas gerais que regulam as atividades das Correições
Ordinárias, Correições Extraordinárias e das Visitas de Inspeções nos Órgãos de Execução, Centros de Apoio Operacional e Grupos de Atuação
Especial.
CONSIDERANDO o Ato nº 07/2021 -CGMP-PI, que estabelece o calendário de correições ordinárias para o período de janeiro/2022 a
dezembro/2022.
R E S O L V E:
I - Realizar CORREIÇÃO ORDINÁRIA nas atividades da 5ª Promotoria de Justiça de PARNAÍBA-PI no dia 29 de junho do corrente ano;
II - Determinar que a correição seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público bem como de forma presencial, com visita da equipe da Corregedoria na sede da Promotoria;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail
corregedoria@mppi.mp.br, assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação
necessária para instrui-lo. e encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente
(.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx .odt ou .rtf) no prazo de 10 (dez) dias;;
IV - Para a realização da atividade de correição, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias e extrajudicias, bem como acesso franqueado a todas as pastas da Promotoria de Justiça;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dr. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. João Paulo Santiago Sales; Dr. Édsel de Oliveira
Costa Belleza do Nascimento, para auxiliarem nos trabalhos da correição;
VI- Abram-se os correspondentes autos virtuais individualizados para melhor operacionalização das avaliações;
VII - Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à correição ordinária;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
PORTARIA Nº 29/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso III da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDO o Ato n° 05/2020-CGMP/PI, que dá novo disciplinamento sobre as normas gerais que regulam as atividades das Correições
Ordinárias, Correições Extraordinárias e das Visitas de Inspeções nos Órgãos de Execução, Centros de Apoio Operacional e Grupos de Atuação
Especial.
CONSIDERANDO o Ato nº 07/2021 -CGMP-PI, que estabelece o calendário de correições ordinárias para o período de janeiro/2022 a
dezembro/2022.
R E S O L V E:
I - Realizar CORREIÇÃO ORDINÁRIA nas atividades da 6ª Promotoria de Justiça de PARNAÍBA-PI no dia 29 de junho do corrente ano;
II - Determinar que a correição seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público bem como de forma presencial, com visita da equipe da Corregedoria na sede da Promotoria;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail
corregedoria@mppi.mp.br, assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação
necessária para instrui-lo. e encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente
(.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx .odt ou .rtf) no prazo de 10 (dez) dias;;
IV - Para a realização da atividade de correição, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias e extrajudicias, bem como acesso franqueado a todas as pastas da Promotoria de Justiça;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dr. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. João Paulo Santiago Sales; Dr. Édsel de Oliveira
Costa Belleza do Nascimento, para auxiliarem nos trabalhos da correição;
VI- Abram-se os correspondentes autos virtuais individualizados para melhor operacionalização das avaliações;
VII - Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à correição ordinária;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI
PORTARIA Nº 30/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso III da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDO o Ato n° 05/2020-CGMP/PI, que dá novo disciplinamento sobre as normas gerais que regulam as atividades das Correições
Ordinárias, Correições Extraordinárias e das Visitas de Inspeções nos Órgãos de Execução, Centros de Apoio Operacional e Grupos de Atuação
Especial.
CONSIDERANDO o Ato nº 07/2021 -CGMP-PI, que estabelece o calendário de correições ordinárias para o período de janeiro/2022 a
dezembro/2022.
R E S O L V E:
I - Realizar CORREIÇÃO ORDINÁRIA nas atividades da 7ª Promotoria de Justiça de PARNAÍBA-PI no dia 29 de junho do corrente ano;
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II - Determinar que a correição seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público bem como de forma presencial, com visita da equipe da Corregedoria na sede da Promotoria;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail
corregedoria@mppi.mp.br, assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação
necessária para instrui-lo. e encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente
(.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx .odt ou .rtf) no prazo de 10 (dez) dias;;
IV - Para a realização da atividade de correição, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias e extrajudicias, bem como acesso franqueado a todas as pastas da Promotoria de Justiça;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dr. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. João Paulo Santiago Sales; Dr. Édsel de Oliveira
Costa Belleza do Nascimento, para auxiliarem nos trabalhos da correição;
VI- Abram-se os correspondentes autos virtuais individualizados para melhor operacionalização das avaliações;
VII - Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à correição ordinária;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI
PORTARIA Nº 31/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso III da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDO o Ato n° 05/2020-CGMP/PI, que dá novo disciplinamento sobre as normas gerais que regulam as atividades das Correições
Ordinárias, Correições Extraordinárias e das Visitas de Inspeções nos Órgãos de Execução, Centros de Apoio Operacional e Grupos de Atuação
Especial.
CONSIDERANDO o Ato nº 07/2021 -CGMP-PI, que estabelece o calendário de correições ordinárias para o período de janeiro/2022 a
dezembro/2022.
R E S O L V E:
I - Realizar CORREIÇÃO ORDINÁRIA nas atividades da 8ª Promotoria de Justiça de PARNAÍBA-PI no dia 29 de junho do corrente ano;
II - Determinar que a correição seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público bem como de forma presencial, com visita da equipe da Corregedoria na sede da Promotoria;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail
corregedoria@mppi.mp.br, assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação
necessária para instrui-lo. e encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente
(.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx .odt ou .rtf) no prazo de 10 (dez) dias;;
IV - Para a realização da atividade de correição, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias e extrajudicias, bem como acesso franqueado a todas as pastas da Promotoria de Justiça;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dr. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. João Paulo Santiago Sales; Dr. Édsel de Oliveira
Costa Belleza do Nascimento, para auxiliarem nos trabalhos da correição;
VI- Abram-se os correspondentes autos virtuais individualizados para melhor operacionalização das avaliações;
VII - Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à correição ordinária;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI
PORTARIA Nº 32/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso III da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDO o Ato n° 05/2020-CGMP/PI, que dá novo disciplinamento sobre as normas gerais que regulam as atividades das Correições
Ordinárias, Correições Extraordinárias e das Visitas de Inspeções nos Órgãos de Execução, Centros de Apoio Operacional e Grupos de Atuação
Especial.
CONSIDERANDO o Ato nº 07/2021 -CGMP-PI, que estabelece o calendário de correições ordinárias para o período de janeiro/2022 a
dezembro/2022.
R E S O L V E:
I - Realizar CORREIÇÃO ORDINÁRIA na 11ª Promotoria de Justiça de TERESINA-PI;
II - Determinar que a correição seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail
corregedoria@mppi.mp.br, assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação
necessária para instrui-lo. e encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente
(.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx .odt ou .rtf) no prazo de 10 (dez) dias;;
IV - Para a realização da atividade de correição, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias e extrajudicias, bem como acesso franqueado a todas as pastas da Promotoria de Justiça;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dr. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. João Paulo Santiago Sales; Dr. Édsel de Oliveira
Costa Belleza do Nascimento, para auxiliarem nos trabalhos da correição;
VI- Abram-se os correspondentes autos virtuais individualizados para melhor operacionalização das avaliações;
VII - Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à correição ordinária;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI
PORTARIA Nº 33/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso III da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDO o Ato n° 05/2020-CGMP/PI, que dá novo disciplinamento sobre as normas gerais que regulam as atividades das Correições
Ordinárias, Correições Extraordinárias e das Visitas de Inspeções nos Órgãos de Execução, Centros de Apoio Operacional e Grupos de Atuação
Especial.
CONSIDERANDO o Ato nº 07/2021 -CGMP-PI, que estabelece o calendário de correições ordinárias para o período de janeiro/2022 a
dezembro/2022.
R E S O L V E:
I - Realizar CORREIÇÃO ORDINÁRIA na 6ª Procuradoria de Justiça de TERESINA-PI;
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II - Determinar que a correição seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail
corregedoria@mppi.mp.br, assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação
necessária para instrui-lo. e encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente
(.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx .odt ou .rtf) no prazo de 10 (dez) dias;;
IV - Para a realização da atividade de correição, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral
, com o questionário avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias, bem como acesso franqueado a todas as pastas da Procuradoria de Justiça;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dr. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. João Paulo Santiago Sales; Dr. Édsel de Oliveira
Costa Belleza do Nascimento, para auxiliarem nos trabalhos da correição;
VI - Abram-se os correspondentes autos virtuais individualizados para melhor operacionalização das avaliações;
VII - Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à correição ordinária;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI
PORTARIA Nº 34/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso II da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral é órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério
Público;
CONSIDERANDO o Ato PGJ Nº 1206/2022, que estabelece a retomada de 100% (cem por cento) das atividades presenciais do Ministério
Público do Estado do Piauí.
CONSIDERANDO que, no calendário de correições ordinárias durante o mês de junho de 2022 estão previstas correições nas Promotorias de
Justiça de Parnaíba-PI, e neste caso, surge oportunidade de visita de inspeção presencial nas Promotorias próximas.
R E S O L V E:
I - Realizar VISITA DE INSPEÇÃO nas atividades da Promotoria de Justiça de BURITI DOS LOPES-PI no dia 30 de junho;
II - Determinar que a Inspeção seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público, bem como de forma presencial, com visita da equipe da Corregedoria na sede da Promotoria;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail corregedoria@mppi.mp.br,
assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação necessária para instrui-lo. e
encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato
editável (.doc, .docx .odt ou .rtf);
IV - Para a realização da atividade de inspeção, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias e extrajudicias;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dra. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. Édsel de Oliveira Costa Belleza do Nascimento,
para auxiliarem nos trabalhos da inspeção;
VI -Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à Visita de Inspeção;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI
PORTARIA Nº 35/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso II da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral é órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério
Público;
CONSIDERANDO o Ato PGJ Nº 1206/2022, que estabelece a retomada de 100% (cem por cento) das atividades presenciais do Ministério
Público do Estado do Piauí.
CONSIDERANDO que, no calendário de correições ordinárias durante o mês de junho de 2022 estão previstas correições nas Promotorias de
Justiça de Parnaíba-PI, e neste caso, surge oportunidade de visita de inspeção presencial nas Promotorias próximas.
R E S O L V E:
I - Realizar VISITA DE INSPEÇÃO nas atividades da Promotoria de Justiça de LUÍS CORREIA-PI no dia 30 de junho;
II - Determinar que a Inspeção seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público, bem como de forma presencial, com visita da equipe da Corregedoria na sede da Promotoria;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO deve ser enviado à Corregedoria, no prazo de 10 (dez) dias, exclusivamente para o e-mail
corregedoria@mppi.mp.br, assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação
necessária para instrui-lo. e encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente
(.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx .odt ou .rtf);
IV - Para a realização da atividade de inspeção, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias e extrajudicias;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dra. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. Édsel de Oliveira Costa Belleza do Nascimento,
para auxiliarem nos trabalhos da inspeção;
VI -Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à Visita de Inspeção;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI
Corregedor-Geral do MP/PI

3.2. RECOMENDAÇÕES CGMP/PI24045
RECOMENDAÇÃO CGMP-PI Nº 01/2022
Dispõe sobre orientação de prazo máximo para envio à Corregedoria-Geral de Relatórios de Plantões Ministeriais no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí, a teor do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI N° 01/2020
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, Dr. Luís Francisco Ribeiro, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 17, inciso IV da Lei n. 8.625/93 e artigo 25 e 147 da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993 - Lei
Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí;
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CONSIDERANDO que incumbe à Corregedoria-Geral por determinação da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí, fazer
recomendações, sem caráter vinculativo, visando à regularidade e o aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público, nos limites de suas
atribuições;
CONSIDERANDO ainda, o caráter orientativo e fiscalizador que deve revestir os atos da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do
Piauí, nos termos do artigo 25 da Lei Complementar Estadual n° 12/1993;
CONSIDERANDO que as Corregedorias são garantias constitucionais fundamentais da sociedade e do indivíduo voltadas para a avaliação,
orientação e fiscalização das atividades do Ministério Público;
CONSIDERANDO ainda, a necessidade de contribuir com a atividade-fim dos membros do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO ainda, que o artigo 19º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI N° 01/2020, dispõe que o Promotor de Justiça plantonista deverá
encaminhar à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, relatório de atividades, com lançamento dos dados no Sistema de
Controle de Plantões, disponível no endereço http://producao.mppi.rnp.br: 808 1 /plantao/login. seam, no prazo máximo de 10 (dez) dias;
CONSIDERANDO ainda, que o artigo 4º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI N° 01/2020, dispõe que o pedido de anotação de dia de crédito deverá
ser formulado pelo membro do Ministério Público interessado, instruído com certidão fornecida pela Corregedoria-Geral do Ministério Público;
CONSIDERANDO ainda, que alguns membros têm solicitado a reabertura do sistema, em prazo superior a 10(dias) ao exercício do plantão,
alguns até depois de anos, ou seja, em prazo bastante superior ao limite estipulado no artigo 19 do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI N° 01/2020, o
que atrapalha os trabalhos administrativos da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí relativo ao controle dos plantões e,
planejamento da Procuradoria-Geral de Justiça quanto a concessão de licenças compensatórias.
RECOMENDA aos membros do Ministério Público do Estado do Piauí com atuação nos plantões que:
Art.1º. Enviem para a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí os Relatórios de Plantão, no prazo máximo de até 10 (dez)
dias, subsequente ao exercício do plantão, conforme estabelece o art.19 do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI N° 01/2020.
Art.2º. Ficam os membros cientes que, no caso de descumprimento do prazo supra, serão indeferidos pedidos de reabertura do sistema de
plantões, restando inviabilizado o respectivo crédito para fins de compensação como usufruto de licença compensatória pelos dias trabalhados
nos plantões.
Art.3º. Fica facultado aos membros, até o dia 30 de junho de 2022, pedidos de saneamento de eventuais plantões não registrados, data a partir
do qual só se permitirá a reabertura do sistema para inclusão de dados dos plantões não registrados em caso de força maior ou caso fortuito,
após análise da justificativa pela Corregedoria-Geral.
Dê-se imediata ciência desta Recomendação a todos os Membros do Ministério Público do Estado do Piauí, via e-mail institucional, bem como
seja comunicado ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí.
Dê-se ainda publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
Corregedor-Geral do Ministério Público do Piauí
RECOMENDAÇÃO CGMP-PI Nº 02/2022
Dispõe sobre a necessidade de residência na comarca e exercício das atribuições de forma presencial, a teor do Ato PGJ/PI nº 1206/2022 e
artigo 82, inciso X e XVI, da Lei Complementar Estadual n. 12/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí).
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, Dr. Luís Francisco Ribeiro,no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 17, inciso IV da Lei n. 8.625/93 e artigo 25 e 147 da Lei Complementar Estadual n° 12/2013;
CONSIDERANDO que incumbe à Corregedoria-Geral por determinação da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí, fazer
recomendações, sem caráter vinculativo, visando à regularidade e o aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público, nos limites de suas
atribuições;
CONSIDERANDO ainda, o caráter orientativo e fiscalizador que deve revestir os atos da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do
Piauí, nos termos do artigo 25 da Lei Complementar Estadual n° 12/1993;
CONSIDERANDO que as Corregedorias são garantias constitucionais fundamentais da sociedade e do indivíduo voltadas para a avaliação,
orientação e fiscalização das atividades do Ministério Público;
CONSIDERANDO ainda, a necessidade de contribuir com a atividade-fim dos membros do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o artigo 129, § 2º, da Constituição Federal impõe aos membros do Ministério Público a fixação de residência na Comarca
da respectiva lotação, salvo
autorização do chefe da Instituição, mediante parâmetros definidos na Resolução n. 26, de
17 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO que o propósito do legislador constituinte é assegurar o efetivo envolvimento dos(as) agentes ministeriais com a comunidade
local e que atuem,
notadamente, na defesa dos interesses dos mais vulneráveis (crianças, idosos, pessoas com
deficiência e etc.) e das vítimas de crime, conhecendo, enfim, as deficiências da Comarca e
buscando soluções para saná-las, evitando prejuízos ao serviço;
CONSIDERANDO o Ato PGJ/PI nº 1206/2022, determinando a retomada integral das atividades presenciais no âmbito do Ministério Público do
Piauí a partir de 01 de junho de 2022 de regra;
CONSIDERANDO ainda, que o ATO PGJ nº 1.207/2022 que regulamentou o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público do
Estado do Piauí não se aplica aos membros que em razão da natureza do cargo e das respectivas atribuições devem exercer de forma
presencial, salvo algumas situações excepcionais devidamente justificadas e ou autorizadas;
CONSIDERANDO que a participação do membro do Ministério Público nas audiências judiciais poderão ser presenciais ou por videoconferência,
ficando a cargo do magistrado a escolha na forma de realização conforme disposto no art. 7º da portaria nº 1280/2022 do TJPI;
RECOMENDA aos membros do Ministério Público do Piauí:
Art.1º. O devido cumprimento do dever funcional disposto no art. 82, X da Lei Complementar n. 12/93 e art. 43, X da Lei n. 8625/93, sobretudo
após a determinação do Ato PGJ n. 1206/2022, decorrente do afrouxamento das medidas preventivas de combate e controle da COVID-19;
Art.2º. A observância de que a residência fora da Comarca de lotação pelo(a) agente do Ministério Público constitui-se em situação
excepcionalíssima, somente possível mediante autorização do Procurador-Geral de Justiça, sem a qual se caracteriza, em tese, falta
funcional por lesão ao dever previsto no artigo 82, inciso X e XVI, da Lei Complementar
Estadual n. 12/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí), podendo, seu descumprimento, ser objeto de análise nas correições
e em inspeções ordinárias e extraordinárias, bem como ensejar abertura de procedimento disciplinar;
Art.3º. A especial atenção de que a possibilidade de audiências judiciais virtuais, não configura nem autoriza teletrabalho por parte dos membros,
nem confere, em regra, o direito à realização do ato em local diverso da sede da sua Promotoria, ressalvadas as exceções, como: acumulações
de promotorias distantes, condições especiais de trabalho (Resolução 237 do CNMP), condição especial de trabalho para Promotores e
Procuradores de Justiça, pais de pessoas com deficiência (ATO PGJ/PI Nº 927/2019), casos de saúde temporários, convocações da
Administração Superior, entre outros, a serem analisados pela Corregedoria Geral em cada caso;
Dê-se imediata ciência desta Recomendação a todos os Membros do Ministério Público do Estado do Piauí, via e-mail institucional, bem como
seja comunicado ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí.
Dê-se ainda publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
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LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
Corregedor-Geral do Ministério Público do Piauí

4. SECRETARIA GERAL
[]

4.1. PORTARIAS PGJ24044
PORTARIA PGJ/PI Nº 1928/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o ATO PGJ/PI nº 1206/2022, de 25 de maio de 2022, que estabelece a retomada de 100% (cem por cento) das atividades
presenciais do Ministério Público do Estado do Piauí a partir de 01 de junho de 2022 e dá outras providências,
CONSIDERANDO que as avaliações epidemiológicas sinalizam o aumento da curva de incidência de COVID-19 no âmbito do Estado do Piauí,
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade do Ministério Público e a necessidade de assegurar condições mínimas para sua
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde dos integrantes do Ministério Público, colaboradores, agentes públicos, estagiários
e usuários em geral,
RESOLVE
Art. 1º DETERMINAR o uso obrigatório de máscara para o ingresso e permanência de integrantes do Ministério Público, membros, servidores,
estagiários, colaboradores, terceirizados, bem como público externo nos prédios do Ministério Público do Estado do Piauí.
Art. 2º - Évedado o acesso deingressantes que apresentarem sintomas respiratórios gripais visíveis (tosse, espirros e coriza), característicos dos
casos suspeitos de infecção pela COVID-19, que serão orientados a procurar auxílio médico imediato.
Parágrafo único: Na ocorrência dos casos referidos no caput do artigo anterior, deverá o integrante encaminhar a Coordenadoria de Recursos
Humanos,no prazo de 72 (setenta e duas) horas, respectivo atestado médico.
Art. 3º Fica estabelecido as seguintes medidas de proteção, como forma de controle do aumento de casos de covid e outras síndromes gripais,
que devem ser observadas no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí:
I - uso de máscara em tempo integral - todos os presentes devem evitar ficar sem máscara concomitantemente a outros servidores que estejam
no mesmo recinto;
II - disponibilização de álcool para correta higienização das mãos;
III - não realizar comemorações e lanches coletivos dentro das dependências do MPPI;
Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Teresina/PI, 13 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
PORTARIA PGJ/PI Nº 1956/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação da
Coordenadoria de Recursos Humanos, bem como o despacho contido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa PGA/SEI nº
19.21.0423.0016565/2022-61,
RESOLVE
DISPENSAR de suas atividades, no horário da realização do evento, os servidores inscritos na ação JUNHO VIOLETA, a ser realizadadia15 de
junho de 2022,de09h às 11h, no auditório da sede leste do Ministério Público do Estado do Piauí, em Teresina-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1957/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0005626/2020-25,
RESOLVE:
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL à servidora THERCIANY TEIXEIRA MOURA DE VASCONCELOS, ocupante do cargo de provimento
efetivo de Técnico Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 191, da Classe B, Padrão 06, para a Classe C, Padrão 07 de sua carreira,
conforme artigos 16 e 17 da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 17 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1958/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0211.0016611/2022-59,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOÃO MALATO NETO para atuar na Sessão do Tribunal do Júri referente ao Processo nº 000000123.1993.8.18.0076, dia 15 de junho de 2022, na Comarca de União-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1959/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação do
Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal do Júri - GAEJ, contida nos autos do Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0149.0015969/2022-87,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ANTENOR FILGUEIRAS LOBO NETO, integrante do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com atuação
no Júri - GAEJ, para atuar nas Sessões do Tribunal do Júri referentes aos Processos Penais nº 0000410-38.2015.8.18.0040, 000030702.2013.8.18.0040, 0000139-97.2013.8.18.0040 e 0000684-80.2007.8.18.0040, dias 19, 21, 26 e 28 de julho de 2022, respectivamente, na
Comarca de Batalha-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
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Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1960/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo Ato PGJ/PI nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0211.0015191/2022-84:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a)GABRIELA KARPEJANY PEREIRA SOUSA,matrícula 15501, ocupante do cargo de
Assessor(a) de Promotoria de Justiça, lotado (a) junto à 1ª Promotoria de Justiça de União-PI, pelo prazo de 01(um) mês em junho/2022.
Retroajam-se os efeitos desta Portaria para o dia 01/06/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 14de junhode 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1961/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo Ato PGJ/PI nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0211.0015191/2022-84:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor(a)SÂMIO FALCÃO MENDES FILHO,matrícula 15654, ocupante do cargo de Assessor(a) de
Promotoria de Justiça, lotado (a) junto à 2ª Promotoria de Justiça de União-PI, pelo prazo de 01(um) mês em junho/2022.
Retroajam-se os efeitos desta Portaria para o dia 01/06/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 14de junhode 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1962/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso, para atuar no plantão
ministerial de atribuição da 50ª Promotoria de Justiça Teresina, dia 17 de junho de 2022, em substituição ao Promotor de Justiça Antônio Charles
Ribeiro de Almeida.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1963/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RE S O L V E
CONCEDERaoPromotor de JustiçaGLÉCIO PAULINO SETÚBAL DA CUNHA E SILVA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Barras,03(três)
dias de compensação para serem usufruídos em 23, 24 e 27 de junhode 2022, referentes aos plantõesministeriaisrealizados em 01 e 02 de maio
de 2020, conforme certidõesexpedidas pela Corregedoria Geral do MPPI e, de acordo com o Ato Conjunto CGMP/PI nº 03/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI),14 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1964/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0040.0016692/2022-49,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO para atuar no plantão ministerial do dia 18 de junho e 2022, de
atribuição da 21ª Promotoria de Justiça de Teresina, em substituição à Promotora de Justiça Francisca Vieira e Freitas Lourenço.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1965/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 11 a 15 de junho de 2022, 05(cinco) dias de licença para tratamento de saúde à Promotora de JustiçaGILVÂNIA ALVES
VIANA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de1993
c/c Ato PGJ/PI nº 526/2015.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 11/06/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1966/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93 e,
CONSIDERANDOo requerimento encaminhado peloPromotorde Justiça Mário Alexandre Costa Normando, datado de 13/06/2022.
RESOLVE
ADIAR,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias doPromotor de JustiçaMÁRIO
ALEXANDRE COSTA NORMANDO, titular da Promotoria de Justiça de Água Branca, referentes ao 2º período do exercício de 2022, previstas
para o período de 01 a 30 de julho de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n°1005, de 08/12/2021, ficando 30 (trinta) dias para
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usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1967/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93 e,
CONSIDERANDOo requerimento encaminhado peloPromotorde Justiça Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior, datado de 13/06/2022.
RESOLVE
ADIAR,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias doPromotor de JustiçaRAIMUNDO
NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina,, referentes ao 2º período do exercício de 2022,
previstas para o período de 01 a 30 de julho de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n°1005, de 08/12/2021, ficando 30 (trinta) dias
para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1968/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93 e,
CONSIDERANDOo requerimento encaminhado peloPromotorde Justiça Elói Pereira de Sousa Júnior, datado de 09/06/2022.
RESOLVE
ADIAR,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias doPromotorde JustiçaELÓI
PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR, titular da 48ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 2º período do exercício de 2022, previstas para o
período de 01 a 30 de julho de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n°1005, de 08/12/2021, ficando 30 (trinta) dias para usufruto em
data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1969/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018, considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão Administrativa PGEA/SEI nº 19.21.0040.0016704/2022-16,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça LUIZ ANTÔNIO FRANÇA GOMES, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, para manifestação nos
autos do processo nº 0801016-59.2022.8.18.0049, de atribuição da Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso, dia 14 de junho de 2022, em
substituição ao Promotor de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1970/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RE S O L V E
ADIAR 01 (um) dia de compensação de crédito de plantão ministerial do Promotor de Justiça ÉDSELDE OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO
NASCIMENTO, titular da 43ª Promotoria de Justiça de Teresina e Assessor da Corregedoria-Geral, anteriormente previsto para usufruto no dia
20 de junho de 2022, conforme a Portaria PGJ/PI nº 1812/2022,para que seja compensado em 21 de junho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de junhode 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1971/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o ofício nº 28571/2022 - PJPI/CGJ/SECCOR/ITINERANTE, contido no Procedimento de Gestão Administrativo nº
19.21.0378.0015732/2022-44,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JESSÉ MINEIRO DE ABREU para atuar na Justiça Itinerante, a se realizar na cidade de Milton Brandão-PI,
no período de 27 de junho a 01 de julho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1972/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições leais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0014.0003540/2020-44,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor EDIVAR CRUZ CARVALHO, Coordenador Técnico do Procon, matrícula nº 16.566, para atuar como gestor do Termo de
Cooperação Técnica celebrado entre o Ministério Público do Estado do Piauí - MPPI e o Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI
23ª Região, tendo como objeto o fortalecimento da fiscalização e da punição das comercializações ilícitas de imóveis.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1974/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições leais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0015.0016187/2022-91,
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RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça ZÉLIA SARAIVA LIMA, e os servidores RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO, FRANCISCO
CARLOS DA SILVA JÚNIOR, CARLOS EDUARDO GOMES MONTEIRO SILVA, THAMIRES BARROSO COSTA GALVÃO, LIANA PEREIRA
RICARDO, ARIEL VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS, VIVIANE MARIA DE PÁDUA RIOS MAGALHÃES, SHAIANNA DA COSTA ARAÚJO,
MARCIEL FERREIRA LIMA e VICENTE OLIVEIRA MIRANDA FILHO, para, sob a presidência da primeira, comporem Comissão para a
realização do 11º Processo Seletivo de Estagiários de Graduação e 2º Processo Seletivo de Estagiários de Pós-Graduação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1975/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições leais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0018.0016691/2022-18,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor Thyago José Pereira Januário, Coordenador de Perícias e Pareceres Técnicos, para realizar visita institucional à
Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público do Estado do Maranhão - MPMA, dia 15 de junho de 2022, em São LuísMA.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1976/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições leais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0018.0016691/2022-18,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor Alexandre Leite Barbosa, matrícula nº 15608, para acompanhar o Procurador-Geral de Justiça e o Coordenador de
Perícias e Pareceres Técnicos na cerimônia de posse do Procurador de Justiça EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU, no cargo de ProcuradorGeral de Justiça do Estado de Maranhão, dia 15 de junho de 2022, em São Luís-MA.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

5. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

5.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ24022
Procedimento Administrativo n° 37/2022.
Simp n° 000031-310/2022.
Objeto: Apurar suposta situação de vulnerabilidade de F.S.B., diante de situação de negligência em relação aos seus cuidados pelo genitor.
PORTARIA Nº 45/2022.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, pela Promotora de Justiça
respondendo, Dra. Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente com
fulcro no art. 129 da Constituição Federal, no art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo art. 7º e art. 8º, inciso III da Resolução
nº 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando
informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva (CF, art. 129, inciso VI);
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que disciplina a
instauração e tramitação do Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO ter sido instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato n° 08/2022 (000031-310/2022), diante de notícia de suposta
situação de vulnerabilidade de F.S.B., diante de situação de negligência em relação aos seus cuidados pelo genitor;
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da necessidade de oficiar o Coordenador do CRAS de Nova Santa
Rita para que diligencie na busca do endereço onde está o menor F.S.B. em São Paulo, diante da persistência da situação de negligência em
relação aos seus cuidados pelo genitor e imprescindibilidade de acompanhamento da situação;
RESOLVE, com fundamento nos art. 7º e art. 8º, ambos da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP):
CONVERTER a Notícia de Fato Notícia de Fato n° 08/2022 (000031-310/2022), em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as
devidas providências:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
4) Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, por correspondência eletrônica, sobre a instauração desse procedimento;
5) Oficie-se o Coordenador do CRAS de Nova Santa Rita, instruindo-se com cópia dos presentes autos, requisitando, no prazo de 10 (dez) dias,
que diligencie na busca do endereço onde está o menor F.S.B. em São Paulo, diante da persistência da situação de negligência em relação aos
seus cuidados pelo genitor e imprescindibilidade de acompanhamento da situação.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de
praxe.
Apresentadas novas informações ou expirado o prazo de suspensão, proceda-se com a regular movimentação do feito, e tornem os autos
conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí - PI, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo.
Promotora de Justiça
RECOMENDAÇÃO Nº 009/2022
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O Ministério Público do Estado do Piauí, neste ato representado pela Promotora de Justiça Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no
uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 27, inciso IV, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público), artigo 201, § 5º, alínea 'c' do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e no art. 55, II da Lei Complementar n.º 12/93 (Lei
Orgânica Estadual do Ministério Público do Estado do Piauí) e
CONSIDERANDO que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem a toda criança e adolescente, com absoluta
prioridade, a efetivação de direitos fundamentais;
CONSIDERANDO que são penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente;
CONSIDERANDO que o ECA, no art. 101, prevê medidas de proteção a serem aplicadas pelo Conselho Tutelar, ou, na ausência deste, pela
autoridade judiciária, à criança e ao adolescente, sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados;
CONSIDERANDO que tem ocorrido, com frequência, a prática de atos infracionais e de indisciplina nas dependências das Escolas, sem que
alguns profissionais da área da educação saibam como proceder em tais situações;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no Art. 205, estabelece que a educação, direito de todos e dever do Estado, 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;
CONSIDERANDO que a finalidade principal da educação é a preparação para o exercício da cidadania, e que, para ser cidadão são necessários
sólidos conhecimentos, memória, respeito pelo espaço público, um conjunto mínimo de normas de relações interpessoais, e diálogo franco entre
olhares éticos.
CONSIDERANDO que a relação estabelecida entre o adolescente, o ato infracional e a escola merecem atenção especial, pois é fundamental
para o encaminhamento de políticas públicas voltadas à questão social e educacional, possibilitando uma atuação preventiva, direcionada para
os problemas detectados;
CONSIDERANDO que, dos direitos, o aluno cidadão tem ciência, mas de seus deveres, do respeito ao conjunto mínimo de normas de relações
interpessoais, nem sempre se mostra cioso, surgindo, assim, a indisciplina, como uma negação da disciplina, do dever de cidadão, e, desta
forma, indiretamente, o Estatuto e demais leis tratam da questão disciplinar, como uma afronta ao dever de cidadão, sendo que um dos papéis da
escola centra-se nesta questão, ou seja, de contribuir para que o aluno-cidadão tenha ciência de seus direitos e obrigações, sujeitando-se às
normas legais e regimentais, como parte de sua formação e, dentro deste contexto, crianças e adolescentes devem ser encarados como "sujeitos
de direitos e também de deveres, obrigações e proibições contidos no ordenamento jurídico" e regimentos escolares, podendo cometer um ato
infracional ou um ato indisciplinar quando não atentam para a observância de tais normas;
CONSIDERANDO que o Art. 103 da Lei 8.069/90 dispõe que "Considera-se ato infracional a conduta descrita na lei como crime ou contravenção
penal";
CONSIDERANDO que nem todo ato de indisciplina corresponde a um ato infracional, e que um mesmo ato pode ser considerado como de
indisciplina ou ato infracional, dependendo do contexto em que foi praticado, a exemplo de uma ofensa verbal dirigida ao professor, que pode ser
caracterizada como ato de indisciplina, e, dependendo do contexto e do tipo de ofensa, bem como da forma como foi dirigida, pode ser
caracterizada como ato infracional: ameaça, injúria ou difamação, e que para cada caso os encaminhamentos são diferentes;
CONSIDERANDO que o ato infracional é perfeitamente identificável na legislação vigente, enquanto o ato indisciplinar deve ser regulamentado
nas normas que regem a escola, assumindo o regimento escolar papel relevante para a questão;
CONSIDERANDO que ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no art. 101 do ECA (Art. 105 da Lei
8.069/90), e que, verificada a prática de ato infracional por adolescente, a autoridade competente poderá aplicar uma das medidas
socioeducativas previstas pelo art. 112 da mesma lei;
CONSIDERANDO que, para a aplicação das medidas a crianças ou adolescentes envolvidos em ato infracional, é necessária a observância dos
procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que ao ato de indisciplina aplicam-se as sanções disciplinares, como observância da Constituição Federal, em seu Art. 5º,
incisos LIV e LV, que garante a todos o direito ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, objetivando tornar efetivo o respeito aos direitos e garantias legais assegurados às
crianças e aos adolescentes, expedir recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública (artigos 27, IV, da Lei nº
8.625/93, e 201, §5º, "c", da Lei nº 8.069/90);
RECOMENDA
Ao Secretário Municipal de Educação de Capitão Gervásio Oliveira/PI:
I - Normatize a inclusão de normas de convivência no regimento escolar dos estabelecimentos de ensino, estabelecendo as sanções disciplinares
e procedimento para sua aplicação, com a observância da Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LIV e LV, que garante a todos o direito ao
devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa;
II - Oriente as unidades de ensino a apresentarem e debaterem, preferencialmente no primeiro dia letivo, ou no primeiro dia letivo de cada
semestre, o conteúdo do regimento escolar;
III - Inclua o regimento escolar como material didático da escola, para conhecimento e manuseio por parte dos pais e alunos.
Aos profissionais da área da educação, professores, diretores e responsáveis por estabelecimentos de ensino, pertencentes à Rede Pública
Municipal de Capitão Gervásio Oliveira/PI que sigam as instruções abaixo, nas situações de atos infracionais ou de indisciplina praticados nas
dependências dos Estabelecimentos de Ensino pelos alunos, salientando-se a obrigatoriedade de instauração de procedimento disciplinar para
ambos os casos:
1 - O ato infracional (conduta descrita na lei como crime ou contravenção penal), praticado por adolescente entre 12 e 18 anos no interior da
escola, deve ser analisado pela direção com base na sua gravidade, a fim de que seja realizado o encaminhamento correto.
2 - Verificados os casos de maior gravidade, devem estes ser levados ao conhecimento da autoridade policial, para que esta providencie a
elaboração do Boletim de Ocorrência e a requisição dos laudos necessários à comprovação da materialidade do fato, requisito imprescindível no
caso de instauração de processo contra o adolescente, visando a aplicação de medida socioeducativa.
Assim ocorre, entre outras hipóteses, nos casos de:
lesão corporal em que a vítima apresenta sinais da agressão, em razão da necessidade de laudo de exame de corpo de delito;
homicídio em que a vítima deve ser submetida a laudo de exame cadavérico;
porte para uso ou tráfico de entorpecentes, pois a autoridade policial realizará a apreensão da droga e irá requisitar o laudo de exame químico
toxicológico;
porte de arma, vez que é necessária a apreensão da arma que será submetida a exame pelo instituto de criminalística;
porte de explosivos ou bomba caseira, pois também é necessária a apreensão do material que será objeto de exame pelo instituto de
criminalística;
dano intencional ao patrimônio público ou particular, em que deverá ser efetuado o levantamento do local.
§ 1º O ato infracional não poderá ser narrado de modo genérico, sendo necessária a qualificação completa do adolescente (nome, filiação, data
de nascimento, endereço completo). O fato deve ser relatado à Delegacia Comum ou Especializada na apuração de atos infracionais
praticados por adolescentes e à Promotoria de Justiça da Comarca, de modo específico, indicando a data, o horário, o local, o nome dos alunos
ou professores que foram VÍTIMAS, agredidos ou ameaçados (com qualificação completa), ainda que verbalmente, ou eventuais danos causados
ao patrimônio da escola ou de terceiros, e indicando testemunhas, de acordo com os modelos de ofícios, cujas cópias seguem anexas (anexos 1
e 2).
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3 - Se o ato infracional for praticado por criança (pessoa com até 12 anos incompletos), os fatos devem ser encaminhados ao Conselho Tutelar,
com atribuição na respectiva área geográfica em que resida os pais ou os responsáveis pelos alunos (criança ou adolescente), atendendo, assim,
o disposto pelo Art. 138 c/c o Art. 147, da Lei nº 8.069/90.
§ 1º - No local em que os Conselhos Tutelares não estiverem em funcionamento, o encaminhamento deverá ser feito ao Juiz de Direito da
Comarca e na Capital ao Juizado da Infância e Juventude, mediante ofício, cujo modelo específico encontra-se no anexo 4 da presente
RECOMENDAÇÃO.
4 - Os casos de comportamento irregular e indisciplina apresentados pelos alunos devem ser apreciados na esfera administrativa da escola,
aplicando as sanções previstas no regimento escolar, ou em último caso, encaminhados ao Conselho Tutelar ou Promotoria de Justiça para o
andamento devido.
5 - As providências referidas nos itens 2 e 3 acima devem ser tomadas, independente das consequências na área administrativa escolar. Assim,
um adolescente infrator que cometeu ato infracional grave na Escola, será responsabilizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sem
prejuízo das sanções disciplinares a serem impostas pela Escola. Entretanto, se o ato for de indisciplina (e não ato infracional) praticado por
criança ou adolescente, a competência para apreciá-lo é da própria escola.
§ 1º - A falta disciplinar deve ser "apurada pelo Conselho de Escola ou outra instância indicada no regimento escolar (sob pena de violação do
verdadeiro princípio insculpido no Art. 5º, LIII, da Constituição Federal) que, em reunião específica, deverá deliberar sobre as sanções a que os
mesmos estariam sujeitos, dentre as elencadas no Regimento Escolar, após assegurada a ampla defesa e o contraditório".
§ 2º - A infração disciplinar deve estar prevista no regimento, e o procedimento para a aplicação de sanção disciplinar deverá obedecer
rigorosamente ao princípio da legalidade, com a observância da Constituição Federal, em seu Art. 5º, incisos LIV e LV, que garantem a todos o
direito ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa;
§ 3º - Em qualquer circunstância, quer seja em relação ao ato infracional, quer seja em relação ao ato de indisciplina, a escola deve ter presente
o seu caráter educativo/pedagógico, e não apenas o autoritário/punitivo.
§ 4º - Em qualquer hipótese, os pais ou responsável pela criança ou adolescente deverão ser notificados e orientados, bem como deverão
acompanhar todo procedimento disciplinar, podendo juntamente com seus filhos interpor os recursos administrativos cabíveis (conforme Art. 53,
par. único, e art. 129, inciso IV ambos da Lei nº 8.069/90, bem como Art.12, incisos VI e VII da Lei nº 9.394/96).
6 - A Escola deverá abrir um livro próprio para o registro de todas as ocorrências tratadas na presente recomendação.
7 - A prática de atos infracionais ou de indisciplina não pode resultar na aplicação, por parte das autoridades escolares, de sanções que impeçam
o exercício do direito fundamental à educação por parte das crianças ou adolescentes acusados, que deverão ser submetidos, pelos órgãos
competentes, a uma completa avaliação sob os pontos de vista pedagógico e psicológico, de modo a apurar as necessidades especiais que
porventura apresentem, com o posterior encaminhamento aos programas de orientação, apoio, acompanhamento e tratamento adequados à sua
peculiar condição (conforme Art.100, da Lei nº 8.069/90).
8 - Tendo em vista a necessária preocupação em prevenir a ocorrência de atos de indisciplina ou infracionais, a direção da escola e os
professores deverão procurar, a todo momento, orientar os alunos acerca do binômio direitos x deveres, incutindo em todos noções básicas de
cidadania, como aliás é exigência da Constituição Federal (em seu Art. 205), Estatuto da Criança e do Adolescente (em seu Art. 53, caput) e Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promovendo a cultura da paz nas escolas.
9 - Ainda no mesmo sentido, a Secretaria Municipal de Educação, deverá promover uma articulação (conforme Art. 86, da Lei nº 8.069/90) com
órgãos públicos responsáveis pela saúde e serviço social, de modo a permitir o rápido encaminhamento, diretamente pelas Escolas ou, se
necessário, pelo Conselho Tutelar, de casos de crianças e adolescentes nos quais sejam detectados distúrbios de comportamento que
demandem avaliação e eventual tratamento, sem prejuízo de também assim agirem quando já caracterizada a prática do ato de indisciplina ou
infracional. Os órgãos de saúde e serviço social que receberem crianças e adolescentes encaminhados pelas Escolas ou Conselho Tutelar, por
sua vez, deverão zelar para que o atendimento seja prestado de forma célere e prioritária, tal qual preconiza o Art. 4º, par. único, letra "b", da Lei
nº 8.069/90 e Art. 227, caput da Constituição Federal.
Registre-se em livro próprio.
Publique-se e, após, encaminhe-se cópia da presente RECOMENDAÇÃO:
a) Ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Educação de Capitão Gervásio Oliveira/PI, a fim de que a reproduza e envie a todas as
Escolas integrantes da Rede Pública Municipal e Creches que se encontram sob sua responsabilidade, para cumprimento, devendo encaminhar
resposta no prazo de 20 (vinte) dias acerca das medidas tomadas;
b) Ao Conselhos Tutelares de Capitão Gervásio Oliveira /PI;
c) Ao CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) de Capitão Gervásio Oliveira /PI, para conhecimento;
d) Ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania.
São João do Piauí (PI), datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
ANEXO 1 (PARA ATO INFRACIONAL PRATICADO POR ADOLESCENTE)
Município,
Of. nº
Senhor(a) Promotor(a),
Pelo presente, dirijo-me a Vossa Excelência para informar que no dia ___/___/___, por volta das _____horas, o(a) adolescente
_________________________________________________________, filho(a) de ________________________________ e de
______________________________, nascido(a) aos ____/____/_____, residente na _____________________________nº _______, Bairro
_______________, Município/UF, CEP _____________, aluno(a) matriculado na ____ª série do ____º grau deste estabelecimento de ensino,
localizado na _______________________________________________, *agrediu (descrever a agressão) o Colega de Sala (nome da vítima)
____________________________, filho de _____________________________ e de _________________________________, nascido aos
____/____/_____, residente na __________________________________ nº _____, Bairro ____________, Municipio/UF, CEP ___________,
**produzindo-lhe ferimentos nos braços, para a adoção das providências previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no âmbito
dessa Promotoria.
O fato ocorreu no... (mencionar o local - Exemplo: sala de aula, páteo, banheiro, escada, na quadra de esportes etc) e foi presenciado pelas
seguintes testemunhas:
1. Nome - Coordenador (a) de ensino ou assemelhado;
2. Nome - Professor;
Diretora do Colégio...
Excelentíssimo (a) Senhor (a) __________________________________________
DD. Promotor (a) de Justiça da Infância e da Juventude
Rua
* Outras situações poderão ocorrer como por exemplo:
1) Danificou a vidraça da sala de aula onde estuda;
2) Danificou o automóvel, cor, ano, placas, pertencente ao professor;
3) Ofendeu a honra do Professor.
** adequar a consequência ao fato ocorrido, como por exemplo:
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1) causando prejuízo no valor de R$;
2) furando o pneu e quebrando o vidro lateral do veículo;
3) chamando-o de "filho da puta" etc.
ANEXO 2 (PARA ATO INRACIONAL PRATICADO POR ADOLESCENTE)
Município,
Of. nº
Senhor (a) Delegado (a),
Pelo presente, dirijo-me a Vossa Senhoria para informar que no dia ___/___/___, por volta das _____horas, o(a) adolescente
_________________________________________________________, filho(a) de ________________________________ e de
______________________________, nascido(a) aos ____/____/_____, residente na _____________________________
nº _______, Bairro _______________, Município/UF, CEP _____________, aluno(a) matriculado na ____ª série do ____º grau deste
estabelecimento de ensino, localizado na _______________________________________________, *agrediu (descrever a agressão) o Colega
de Sala (nome da vítima) ____________________________, filho de _____________________________ e de
_________________________________, nascido aos ____/____/_____, residente na __________________________________ nº _____,
Bairro ____________, Município/UF, CEP ___________, **produzindo-lhe ferimentos nos braços, para a adoção das providências previstas
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no âmbito dessa Delegacia.
O fato ocorreu no... (mencionar o local - Exemplo: sala de aula, pátio, banheiro, escada, na quadra de esportes etc) e foi presenciado pelas
seguintes testemunhas:
1. Nome - Coordenador (a) de ensino ou assemelhado;
2. Nome - Professor;
Diretora do Colégio...
Ilustríssimo (a) Senhor (a)_________________________
MD Delegado (a) de Polícia
Rua
ANEXO 3 (PARA ATO INRACIONAL PRATICADO POR CRIANÇA)
Município,
Of. nº
Senhor (a) Conselheiro (a) Tutelar,
Pelo presente, dirijo-me a Vossa Senhoria para informar que no dia ___/___/___, por volta das _____horas, o(a) criança
_________________________________________________________, filho(a) de ________________________________ e de
______________________________, nascido(a) aos ____/____/_____, residente na _____________________________
nº _______, Bairro _______________, Município/UF, CEP _____________, aluno(a) matriculado na ____ª série do ____º grau deste
estabelecimento de ensino, localizado na _______________________________________________, *agrediu (descrever a agressão) o Colega
de Sala (nome da vítima) ____________________________, filho de _____________________________ e de
_________________________________, nascido aos ____/____/_____, residente na __________________________________ nº _____,
Bairro ____________, Município/UF, CEP ___________, **produzindo-lhe ferimentos nos braços, para que lhe seja aplicada uma das
medidas de proteção previstas pelo Art. 101 do Estatuto da criança e do Adolescente.
O fato ocorreu no... (mencionar o local - Exemplo: sala de aula, páteo, banheiro, escada, na quadra de esportes etc) e foi presenciado pelas
seguintes testemunhas:
1. Nome - Coordenador (a) de ensino ou assemelhado;
2. Nome - Professor;
Diretora do Colégio...
Ilustríssimo (a) Senhor (a)
_________________________
MD Conselheiro (a) Tutelar
Rua
ANEXO 4 (PARA ATO INRACIONAL PRATICADO CRIANÇA, SE NÃO HOUVER CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO)
Município,
Of. nº
Senhor (a) Juiz (a),
Pelo presente, dirijo-me a Vossa Excelência para informar que no dia ___/___/___, por volta das _____horas, o(a) criança
_________________________________________________________, filho(a) de ________________________________ e de
______________________________, nascido(a) aos ____/____/_____, residente na _____________________________
nº _______, Bairro _______________, Município/UF, CEP _____________, aluno(a) matriculado na ____ª série do ____º grau deste
estabelecimento de ensino, localizado na _______________________________________________, *agrediu (descrever a agressão) o Colega
de Sala (nome da vítima) ____________________________, filho de _____________________________ e de
_________________________________, nascido aos ____/____/_____, residente na __________________________________ nº _____,
Bairro ____________, Município/UF, CEP ___________, **produzindo-lhe ferimentos nos braços, para que lhe seja aplicada uma das
medidas de proteção previstas pelo Art. 101 do Estatuto da criança e do Adolescente.
O fato ocorreu no... (mencionar o local - Exemplo: sala de aula, páteo, banheiro, escada, na quadra de esportes etc) e foi presenciado pelas
seguintes testemunhas:
1. Nome- Coordenador (a) de ensino ou assemelhado;
2. Nome- Professor;
__________________________
Diretora do Colégio...
Excelentíssimo(a) Senhor (a)_________________________
DD. Juiz (a) de Direito da Infância e da Juventude
Rua

5.2. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO24023
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL 01/2022
SIMP 000931-440/2021
OBJETO: AVERIGUAR SUPOSTO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR.
EMENTA: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUPOSTO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR
PRATICADO NA COMARCA DE SÃO RAIMUNDO NONATO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO POLICIAL INSTAURADO PELA POLÍCIA
JUDICIÁRIA NO CURSO DO PROCEDIMENTO - VERIFICAÇÃO PRELIMINAR DE PROCEDÊNCIA DE INFORMAÇÕES. DEVIDO O
ARQUIVAMENTO DO PIC, SOB PENA DE BIS IN IDEM, VEDADO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. PROMOÇÃO DE
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ARQUIVAMENTO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado por meio da Portaria nº 06/2022 (ID. 53606171), originada na conversão da Notícia
de Fato Criminal nº 01/2022, instaurada após o recebimento de ofício oriundo da Vara Única da Subseção de São Raimundo Nonato - Justiça
Federal, que encaminhou sentença proferida nos autos do processo nº 1000632-25.2021.4.01.4004, em razão do suposto crime de estelionato
em desfavor de MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES NASCIMENTO, bem como de falsificação de documento particular.
Primeiro passo foi a solicitação de cópia integral do processo nº 1000632-25.2021.4.01.4004 endereçada à Justiça Federal, que prontamente
encaminhou cópia dos autos, presente em ID. 3447284.
Ato contínuo, foi proferido despacho, que dormita em ID. 34615533, reconhecendo a decadência do direto de representação de MARIA DA
CONCEIÇÃO RODRIGUES NASCIMENTO quanto ao delito de estelionato relativo aos fatos ora relatados e determinando o prosseguimento do
feito quanto a averiguação do suposto delito de falsificação de documento particular.
Considerando a complexidade dos fatos que envolvem a presente Notícia de Fato Criminal e seu cunho mormente investigativo, esta Promotoria
de Justiça oficiou - Ofícios nº 60, 140 e 189/2022 - 3PJSRN - a 8ª Delegacia Regional de Polícia do Piauí, situada em São Raimundo Nonato,
solicitando a instauração de VPI (Verificação Preliminar de Procedência de Informações), tudo com a finalidade de averiguar se existem indícios
suficientes de prática de infração penal.
Após, a Autoridade Policial comunicou esta Promotoria de Justiça, por meio do Ofício nº 136/2022 - 8ª DRPSRN, presente em ID. 53717626,
sobre a instauração de Verificação Preliminar de Procedência de Informações para averiguar os fatos narrados objetos deste procedimento,
apresentando, para tanto, o Boletim de Ocorrência nº 00084233/2022.
A Autoridade Policial, inclusive, apresentou diligências até aqui já realizadas, como mostra Termo de Declaração de Maria da Conceição
Rodrigues Nascimento, suposta vítima do crime de estelionato, e o colhimento de documentos, como mostra ID. 53717626.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
O fato em análise no presente procedimento já é objeto de investigação policial em trâmite na 8ª Delegacia Regional de Polícia do Piauí, situada
em São Raimundo Nonato, estando na fase da verificação preliminar de procedência de informações, instaurada por meio do Boletim de
Ocorrência nº 00084233/2022.
Inexistindo quaisquer outras provas ou indícios materiais novos ou alheios àquela investigação, a fim de afastar quaisquer ocorrências de bis in
idem, necessário o arquivamento desse procedimento extrajudicial, devendo a persecução se dá dentro do bojo do procedimento de investigação
criminal existente no âmbito da Polícia Judiciária, nos termos da norma processual penal.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 19, caput, da Resolução nº
181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se trata de crime contra a fé pública, deixo que cientificar a vítima desta decisão, como determina o art. 19, § 3º, da Res. 181/2017 CNMP.
Outrossim, considerando o desconhecimento, neste momento, do investigado, se encontra em local incerto e não sabido, cientifique-se por meio
de publicação do Diário Oficial.
Comunique-se, via SEI, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM).
Publique-se.
Após, SUBMETA o presente procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público (art. 19, § 1º, Resolução nº 181/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público - CNMP) com o fim de apreciar a decisão de Promoção de Arquivamento de PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO
CRIMINAL
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
Após os expedientes supra, arquivem-se os autos.
São Raimundo Nonato, datado e assinado digitalmente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

5.3. NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALTOS24024
PROCESSO Nº:0804009-51.2021.8.18.0036
CLASSE:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (280)
ASSUNTO(S):[Prisão em flagrante]
FLAGRANTEADO: RAFAEL SOUSA MORAIS DO NASCIMENTO
DECISÃO
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155 do CPB e. 28 da Lei
11.343/2006, tendo como investigado RAFAEL SOUSA MORAIS DO NASCIMENTO, brasileiro, nascido em 17/03/1980, natural de Teresina-PI,
filho de Ângela Maria Morais do Nascimento, informou ser morador de rua e não possuir endereço.
Da análise dos fatos e consoante apregoa o art. 28-A do CPP, em face dos requisitos legais exigidos, vislumbrou-se a possibilidade de
propositura de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP ao indiciado.
Foi informado e juntado no SIMP pela Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Altos-PI, que foi realizado notificação à Defensoria
Pública Estadual, bem como aoindiciadoRAFAEL SOUSA MORAIS DO NASCIMENTO, com publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público
do Estado do Piauí, contudo, não mostrou interesse em celebrar o acordo, visto que deixou transcorrer em albis o prazo de 10 dias para
manifestação acerca do ANPP (ID: 53776667).
Assim, diante da demonstração latente de desinteresse em discutir ANPP, NEGO ao investigado seguimento da oferta de ANPP - Acordo de
Não-Persecução Penal, devido a inércia do investigado em manifestar seu interesse em discutir e firmar o referido acordo.
Notifique-se o investigado ou sua Defensora para conhecimento desta decisão pelos meios disponíveis, bem como por publicação em DOEMPI,
devendo se fazer constar a faculdade de eventual apresentação recursal no prazo de 05(cinco) dias, conforme art. 28-A, §14 do CPP e Ato PGJ
n.º 989/2020.
Não apresentada impugnação à presente decisão, certifique adequadamente a Secretaria Unificada das promotorias de Altos/PI, quanto ao
trânsito em julgado da decisão da negativa de ANPP, devendo fazer constar data, número do processo, nome do investigado e assinatura
eletrônica do servidor responsável pela certidão.
Havendo o trânsito em julgado administrativo da presente decisão, junte-se cópia desta e da respectiva certidão em THEMIS/PJE, com remessa
dos autos ao gabinete desta PJ para manifestação finalística cabível.
Após, venham conclusos.
Cumpra-se.
Altos (PI), datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
Maurício Gomes de Souza
Promotor de Justiça

5.4. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR24025
Atendimento ao Público
SIMP Nº 91-166/2022
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DESPACHO
Trata-se de notícia de fato decorrente de informações da ausência de fornecimento de energia elétrica em localidade nesta comarca.
A parte noticiante após notificada pelo MP informou a regularização do fornecimento de energia elétrica.
Considerando o cumprimento das diligências integralmente, determino o ARQUIVAMENTO da presente NF, determinando a publicação da
presente decisão no DEOMPPI, sem necessidade de envio dos autos ao CSMP, face ao que dispõe a regulamentação pertinente. Fiquem os
autos eletrônicos à disposição para atividade correicional a teor do que dispõe a resolução 174/2017 do CNMP.
Cumpra-se.
Cumpridas as diligências do parágrafo anterior, ARQUIVE-SE definitivamente no SIMP.
Água Branca (PI), segunda-feira, 13 de junho de 2022, 10:55:57.
MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça

5.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL24026
Procedimento Administrativo nº º 05/2021-SIMP 000102-199/2021
Requerente: Ministério Público do Piauí
Requerido: Município de Cocal dos Alves-PI
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento administrativo instaurado com a finalidade de acompanhar a retomada das atividades escolares presenciais no
Município de Cocal dos Alves.
Conforme informações nos autos, o ensino nas escolas do município está sendo de forma integralmente presencial, assim definido no Plano de
Retomada das Atividades Educacionais, emitido pelo Poder Executivo Municipal no início de 2022, que considerando o cenário de enfrentamento
pandêmico, estruturou suas posturas administrativas e pedagógicas para que o fornecimento do serviço educacional pudesse ser efetivamente
fornecido presencialmente.
Neste afã, a atuação ministerial cumpriu seus fins, uma vez que não se verifica razões para manter o presente procedimento aberto.
É importante ressaltar que foi anunciado o fim do Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), e o Governo Federal
revogou os decretos de enfrentamento à pandemia da Covid-19, conforme notícia veiculado na página do Senado Federal[1].
Dessa forma, considerando que presente procedimento cumpriu seu objeto, e não vislumbrando necessidade de adoção de providências,
promovo o seu arquivamento, consoante art. 12 da Resolução CNMP 174/2017, e determino as seguintes diligências:
a) arquive o presente procedimento, com base no art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017;
b) encaminhe cópia desta decisão ao CSMP-PI;
c) proceda a baixa no respectivo livro e no SIMP, com as cautelas de praxe.
Desnecessária a intimação do interessado, haja vista enquadrar-se o caso no disposto no art. 8º, IV, da Resolução CNMP 174/2017, conforme
art. 13 da mesma Resolução.
Cumpra-se.
Cocal/PI, 13 de junho de 2022.
FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES
Promotor de Justiça.

5.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BRANCA24027
Notícia de Fato nº 08/2022
SIMP Nº 179-166/2022
DESPACHO
Trata-se de Notícia de fato instaurada para apurar a existência de monitores no transporte escolar do município de Hugo napoleão, após
informação do Conselho Tutelar daquela municipalidade.
Oficiado o município este disponibilizou monitores no transporte escolar, consoante se depreende do ofício que repousa nos autos.
Desta forma, face a perda do objeto, determino o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, sem necessidade de envio para o CSMP, face
ao que dispõe a regulamentação sobre a matéria.
Determino a publicação do presente despacho de arquivamento no DEOMPPI, para fins de publicidade e controle social, ficando os autos
eletrônicos à disposição para atividade correicional a teor do que dispõe a Resolução 174/2017 do CNMP.
Cumpra-se.
Água Branca (PI), quarta-feira, 13 de junho de 2022.
MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça

5.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS24028
INQUÉRITO CIVIL Nº 40/2022
Portaria nº 60/2022
(Simp 000044-426/2022)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ por intermédio do Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil,
respondendo pela 2ª PJ de Oeiras e 2ª PJ de Campo Maior, face ao disposto no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, no artigo 36, inciso
IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e no artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei nº 7.347/85, e,
CONSIDERANDO que estabelece o art. 129, inciso III, da Lei Maior que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a
Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente de outros interesses difusos coletivos;
CONSIDERANDO o artigo 37, caput, da Constituição Federal, o qual prevê que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência;
CONSIDERANDO que a Carta Magna, em seu art. 37, XXI, preceitua que, "ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações"
CONSIDERANDO que a Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) prevê três grupos de situações em que a contratação ocorrerá sem licitação prévia,
quais sejam, licitações dispensadas, dispensáveis e inexigíveis;
CONSIDERANDO que, em vista da supremacia do interesse público sobre o privado, a contratação direta por inexigibilidade de licitação de
serviços técnicos especializados- dentre eles serviços profissionais advocatícios e de contabilidade - decorre da inviabilidade de
competição, em razão da singularidade do serviço que se pretende contratar, isto é, da singularidade da necessidade da Administração, e da
comprovada e destacada especialização de quem se pretende contratar, indispensável ao atendimento da peculiar e anômala necessidade da
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Administração Pública;
CONSIDERANDO que, para que seja possível a contratação direta dos sobreditos serviços técnicos especializados, deve haver o preenchimento
de três requisitos cumulativos: "a) serviço técnico: são aqueles enumerados, exemplificativamente, no art. 13 da Lei 8.666/1993, tais como:
estudos, planejamentos, pareceres, perícias, patrocínio de causas etc.; b) serviço singular: a singularidade do serviço depende da
demonstração da excepcionalidade da necessidade a ser satisfeita e da impossibilidade de sua execução por parte de um profissional comum; e
c) notória especialização do contratado: destaque e reconhecimento do mercado em sua área de atuação, o que pode ser demonstrado por
várias maneiras (estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento etc.)"[1];
CONSIDERANDO que a Lei nº 14.039/2020 inseriu dispositivos no Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94) e na Lei dos Contadores (DL 9.295/46)
afirmando, expressamente, que os serviços prestados pelos advogados e profissionais de contabilidade são, por sua natureza, técnicos e
singulares, quando comprovada sua notória especialização, nos termos da lei;
CONSIDERANDO que não são todos os serviços profissionais advocatícios e de contabilidade que são singulares, mas somente aqueles que
forem notoriamente especializados, nos termos definidos em lei;
CONSIDERANDO que, sob uma interpretação literal da norma, o fato da Lei nº 14.039/2020 ter definido como singulares os serviços advocatícios
e de contabilidade não impõe, necessariamente e presumidamente, a contratação direta desses serviços por
inexigibilidade de licitação, pela Administração Pública;
CONSIDERANDO manifestação encaminhada a esta Promotoria de Justiça, reportando supostas irregularidades praticadas de forma reiterada
pelo Município de São João da Varjota-PI, atinentes à contratação, no ano corrente ano, de serviços advocatícios, via inexigibilidade de licitação,
em inobservância aos preceitos legais regentes dessa modalidade de contratação direta;
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL (IC) com o fito de apurar possíveis irregularidades praticadas de forma reiterada pelo município de
São João da Varjota-PI, referente ao procedimento de inexigibilidade de licitação n.º 002/2021, que resultou na contratação da empresa
Araújo Sociedade Individual de Advocacia para prestação de serviços de assessoria jurídica, no corrente ano, coletando informações,
documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a possibilidade de celebração de termo de
ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento, DETERMINANDO-SE, de já:
A autuação da presente Portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta digital própria;
O registro da instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se no livro;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, LUCAS MENEZES FERREIRA, assessor da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, ou
eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio
Operacional de Combate à Corrupção - CACOP, enviando-lhes cópias da presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução nº 23/2007 do CNMP;
Autue-se a Notícia de Fato nº 03/2022 (SIMP 000044-426/2022) como Inquérito Civil;
7. RECOMENDE-SE ao município de São João da Varjota-PI, na pessoa do Prefeito José dos Santos Barbosa, encaminhando cópia desta
portaria de instauração, que:
a) promova a imediata anulação do contrato n.º 009/2021 e seus respectivos aditivos, provenientes do procedimento de inexigibilidade de
licitação nº 02/2021, caso vigentes, celebrados com Araújo Sociedade Individual de Advocacia (CNPJ nº 37.318.831/0001-16) para prestação de
serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica, tendo em vista não demonstrar a singularidade do serviço contratado, conforme os
fundamentos expostos nas considerações acima dispostas;
b) abstenha-se de realizar novas contratações/aditivos para prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica, sem a
observância dos preceitos legais alhures ventilados.
8. Ademais, DETERMINO: i) encaminhe-se a recomendação, em anexo, ao sr. José dos Santos Barbosa, Prefeito de São João da Varjota-PI,
consignando o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento, para que se manifeste acerca do acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI, através do e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br as
providências adotadas e a documentação hábil a comprovar o seu fiel cumprimento; ii) advirta-se o destinatário dos efeitos da Recomendação: a)
tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado; b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por
ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa quando tal
elemento subjetivo for exigido e; c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais; iii) remeta-se cópia da presente
Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção-CACOP, para fins de conhecimento e controle, via e-mail; e iv)
publique-se a recomendação no DOEMPPI.
9. A comunicação a eventuais interessados, encaminhando cópia desta Portaria de instauração.
Publique-se. Cumpra-se.
De Teresina p/ Oeiras-PI, datado eletronicamente.
(assinado digitalmente)
JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO
Promotor de Justiça, respondendo pela 2ª PJ de Oeiras
-PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022
Portaria nº 61/2022
Ref.: Protocolo SIMP nº 000683-426/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, no uso das atribuições previstas no art. 32,
XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto nos arts. 129, III e 225, da Constituição Federal e no art. 8º, parágrafo 1º,
da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, conforme art. 9º da mesma Resolução, o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com
delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO representação formulada no âmbito deste órgão ministerial acerca de possível omissão do poder público em proceder à
manutenção e aos reparos necessários da PI- 239, especificamente, no trecho que liga a cidade de Tanque do Piauí à cidadede Oeiras/PI;
CONSIDERANDO que compete aoDepartamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER a construção, operação e conservação das rodovias
estaduais, conforme disposto no art. 1º, inciso IV, da Lei Estadual nº 5.318/2003;
CONSIDERANDO informações apresentadas a esta Promotoria de Justiça pelo DER/PI de que estaria ultimando os procedimentos de conclusão
do certame licitatório objeto da Tomada de Preços nº 001/2019, de modo a propiciar brevemente o início dos serviços no muro de contenção,
reforço estrutural, ampliação e recuperação da citada ponte;
CONSIDERANDO que, em consulta ao sistema Licitações Web do TCE-PI, foi possível localizar o procedimento licitatório na modalidade
Concorrência Nº 001/2019 (Controle LW-000161/21), objeto: Execução das Obras de Restauração da Rodovia PI - 236, trecho: Entr. BR - 316
(Regeneração)/Entr. BR - 230 (Oeiras), com extensão 125,90 km., o qual consta como homologado e adjudicado na data de 05.04.2021 e
finalizado na data de 06.04.2021.
RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com a finalidade acompanhar a execução das obras de restauração, sinalização,
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manutenção e reparos necessários da Rodovia PI-236, trecho Tanque do Piauí - PI / Oeiras - PI, coletando informações, documentos,
depoimentos, perícias, dentre outras provas acerca do (des)cumprimento do preceito, a fim de subsidiar a adoção de medidas pertinentes à
espécie.
Inicialmente,DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Administrativo e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se no livro;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, Andreza Rodrigues Bezerra, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, ou
eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Procedimento Administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e aoCentro de
Apoio Operacional deCombate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), enviando-lhes cópias da presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução n° 23/2007 do CNMP;
6) Promova a autuação da Notícia de Fato nº 76/2022 (SIMP nº 000683-426/2022) como Procedimento Administrativo;
7)Acoste aos autos cópia da documentação relativa ao procedimento licitatório na modalidade Concorrência Nº 001/2021 (Controle TCE
LW-000161/21), constante no portal Licitações Web do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e no Portal da Transparência do Estado do Piauí;
8)Comunique-se a eventuais interessados acerca da presente instauração, com cópia da portaria.
Publique-se.Cumpra-se.
Após o cumprimento de tais diligências, tornem os autos conclusos para novas deliberações.
De Teresina p/ Oeiras - PI, data da assinatura digital.
(assinado digitalmente)
JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO
Promotor de Justiça, respondendo pela 2ª PJ de Oeiras-PI

5.8. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24029
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 016/2022
PORTARIA Nº 042/2022 (SIMP: 000060-034/2022)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos
Humanos, no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Fede ral, art. 26, inciso I, alíneas "a" a
"c", e inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93, e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal, determina como fundamentos do Estado Democrático de Direito a
cidadania e a dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que o art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, prevê que os direitos e garantias expressos na Lei Maior não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte;
CONSIDERANDO que, entre os brasileiros é garantida a plena igualdade, sendo é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil reduzir
as desigualdades sociais (art. 3º, inciso III, da CF), de forma que está proibida a discriminação negativa, sendo devida a discriminação positiva, a
fim de alcançar-se a equalização de condições desiguais;
CONSIDERANDO que toda pessoa tem direito ao livre desenvolvimento de sua personalidade, conforme sua própria identidade de gênero, com
independência de qual seja seu sexo biológico, anatômico, morfológico, hormonal, de atribuição ou outro;
CONSIDERANDO que a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero é uma discriminação por motivo de sexo, afronta a
disposição do art. 5º, caput, da Constituição Federal, e viola o direito ao reconhecimento, que é um dos postulados da dignidade humana;
CONSIDERANDO as previsões contidas nos Princípios de Yogiakarta, Princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos
humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero, da Comissão Internacional de Juristas e do Serviço Internacional de Direitos
Humanos, do ano de 2006, que estabelecem um conjunto de conceitos para aplicabilidade da legislação internacional dos direitos humanos
correlatos a orientação sexual e identidade de gênero, assinalam uma série de preocupações com o cenário de violações às populações
LGBTQIA+, como a violência, o assédio, a discriminação, a exclusão, a estigmatização e o preconceito;
CONSIDERANDO que os Princípios de Yogiakarta chamam a atenção para o que as práticas violadoras de direitos da população LGBTQIA+ são
capazes de causar, solapando "a integridade daquelas pessoas sujeitas a esses abusos, podendo enfraquecer seu senso de autoestima e de
pertencimento à comunidade, e levando muitas dessas pessoas a reprimirem sua identidade e terem vidas marcadas pelo medo e invisibilidade";
CONSIDERANDO o que prevê o art. 3º, inciso III, da Constituição do Estado do Piauí, pelo qual são objetivos fundamentais do Estado, promover
o bem de todos, sem preconceitos de origem, etnia, raça, sexo, cor, deficiência física, visual, auditiva, intelectual ou múltiplas, idade, estado civil,
orientação sexual, convicção religiosa, política, filosófica ou teológica, trabalho rural ou urbano, condição social, por ter cumprido pena e
quaisquer outras formas de discriminação;
CONSIDERANDO que, para a consolidação da proteção dos direitos da população LGBT, se faz premente o cumprimento dos normativos legais
que garantem seus direitos, instrumentos de garantia do desenvolvimento de atividades que contribuam para a efetiva integração cultural,
econômica, social e política do segmento LGBT, na forma do disposto nos art. 6º, inciso I, 8º e art. 9º, da Lei Orgânica do Município de TeresinaPI;
CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei Municipal nº 5.077, de 11 de Setembro de 2017, que dispões sobre o tratamento nominal e a
inclusão e uso do nome social de travestis e transexuais no âmbito da administração pública municipal de Teresina-PI;
CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 5.916/2009 assegura às pessoas travestis e transexuais a identificação pelo nome social em
documentos de prestação de serviço quando atendidas nos órgãos da Administração Pública direta e indireta e dá outras providências;
CONSIDERANDO a expressão contida na Resolução nº 12/2015, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoções dos Direitos
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais-CNCD/LGBT, que estabelece parâmetros para a garantia das condições de acesso e
permanência de pessoas travestis e transexuais - e todas aquelas que tenham a sua identidade de gênero não reconhecidas em
diferentes espaços sociais - nos sistemas e instituições de ensino, formulando orientações quanto ao reconhecimento institucional da
identidade de gênero e sua operacionalização;
CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 01, de 19.01.2018, do Conselho Nacional de Educação, que define o uso do nome social de
travestis e transexuais nos registros escolares, em vista do disposto na Lei nº 9.131/1995, na Lei nº 9.394/96, e com fundamento no Parecer
CNE/CP nº 14, de 12 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO as disposições do Decreto Estadual nº 12.097 de 15/02/2006, que regulamenta a Lei n° 5.431, de 29 de dezembro de 2004, e
dispõe sobre as sanções administrativas a serem aplicadas à prática de discriminação em razão de orientação sexual e dá outras providências;
CONSIDERADO que o plenário do Supremo Tribunal Federal-STF entendeu que houve omissão inconstitucional do Congresso Nacional por não
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editar lei que criminalize atos de homofobia e de transfobia, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão-ADO 26, de
relatoria do Ministro Celso de Mello, e do Mandado de Injunção-MI 4733, relatado pelo Ministro Edson Fachin, onde a Corte votou pelo
enquadramento da homofobia e da transfobia como tipo penal definido na Lei do Racismo (Lei nº 7.716/1989) até que o Congresso Nacional edite
lei sobre a matéria;
CONSIDERANDO que o poder público, em decorrência de normas legais e administrativas, deve garantir integralmente o respeito à
individualidade das pessoas travestis e transexuais desta, visando combater a discriminação e estimular o respeito à cidadania de todos;
CONSIDERANDO que é dever da administração pública estadual direta e indireta respeitar o nome social das pessoas travestis e transexuais,
usando-o para se referir a essas pessoas, evitando, no trato social, a utilização do respectivo nome civil;
CONSIDERANDO que o desrespeito à orientação sexual e à identidade de gênero consubstancial o respeito à dignidade humana e minoram o
risco da evasão escolar, grave atentado contra o direito à educação;
CONSIDERANDO que, nos autos do Procedimento Administrativo nº 0**/2022 (SIMP: 000***-034/2022), fora firmado o Termo de Ajustamento de
Conduta-TAC nº 002/2022-PJCDH, tendo como objeto a garantia do respeito pleno à orientação sexual e à identidade de gênero no âmbito do ***
LTDA., desta capital;
CONSIDERANDO que é o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o cumprimento das
cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado, conforme o que dispõe o art. 8º, inciso I, da Resolução CNMP nº 174/2017;
RESOLVE
Instauraro presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 016/2022 (SIMP: 000060-034/2022), para fazer o acompanhamento do
cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta-TAC nº 002/2022-PJCDH, para tanto adotando as medidas pertinentes ao
caso.
Determino, desde já, a realização das seguintes diligências:
1. Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração no sistema SIMP, registrando-se em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, tudo em modo sigiloso, dado o fato de que o TAC em questão envolve interesse de criança e adolescente;
2. Encaminhe-se, por e-mail, arquivo da presente portaria, para fins de publicação, ao Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
3. Remeta-se, por e-mail, cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional da Educação e Cidadania-CAODEC, para conhecimento;
4. Oficie-se ao representante legal do ***** e sua advogada, informando sobre a instauração do presente Procedimento Administrativo, inclusive a
numeração do SIMP, a fim de que possa encaminhar a documentação comprobatória do cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento
de Conduta-TAC para o e-mail institucional desta 49ª Promotoria de Justiça, nos prazos ali estabelecidos;
5. Junte-se aos autos cópia do Termo de Ajustamento de Conduta-TAC n º 002/2022-PJCDH.
Cumpra-se.
Teresina, 10 de Junho de 2022
MYRIAN LAGO
49ª Promotoria de Justiça
Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos Humanos

5.9. 54ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24030
EDITAL Nº 04/2022
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 JOSÉ RIBAMAR
DA SILVA, brasileiro, nascido aos 05/12/1968, portador do CPF nº 372.569.123-15, filho de Marcelina Vieira da Silva e Francisco Luiz da
Silva, para tratar de proposta de Acordo de Não Persecução Penal. Desse modo, pelo presente, fica o senhor 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 0821388-47.2022.8.18.0140, 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, 10 de junho de 2022.
Gianny Vieira de Carvalho
Promotora de Justiça

5.10. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA24032
Notícia de Fato nº 36/2022
SIMP Nº 000869-426/2022
DESPACHO DE INSTAURAÇÃO
Trata-se do Ofício nº 844/2022, da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI, o qual encaminha a Reclamação nº 1477/2022, registrada junto à
Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí - SIMP Nº 000869-426/2022, em razão do declínio de atribuição de ID. 53785476.
Segundo o descrito na manifestação em apreço, o paciente JAILSON DAYLON OLIVEIRA SILVA, residente em Luzilândia/PI, com alta hospitalar
do Hospital Natan Portella, necessita de acompanhamento multidisciplinar para os cuidados no domicílio, quais sejam: Nutrição: nutrição por SNE
(atualmente em módulo proteico); Fisioterapia: fisioterapia respiratória (aspiração) e motora; Enfermagem: cuidados e prevenção de úlceras de
decúbito; Psicologia: apoio para a família; Neurologia: ajuste das condutas terapêuticas; e Fonoaudiólogo: Estímulo da musculatura da deglutição.
O procedimento inicialmente seguirá o formato de NOTÍCIA DE FATO (artigos 1º ao 7º da Resolução 174/2017 do CNMP), tendo por objeto
acompanhar o tratamento necessário ao quadro clínico do senhor JAILSON DAYLON OLIVEIRA SILVA.
Cumpre relembrar que a saúde é um bem legalmente tutelado e essencial à dignidade da pessoa humana, portanto a busca por um tratamento
nos casos em que a saúde necessita acaba sendo o início da luta pela preservação da integridade física e moral.
O tratamento apropriado é essencial para a cura e restabelecimento da saúde, assim, observa-se que não basta o Estado proclamar o
reconhecimento de que a saúde é um bem legalmente protegido. Para além da simples declaração da norma jurídica, deve ser integralmente
respeitado e plenamente garantido ao cidadão sua eficácia, atendendo às necessidades sociais e individuais.
Face ao exposto, determino o seguinte:
a) a autuação de Notícia de Fato;
b) o registro do protocolo no SIMP;
c) a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Luzilândia/PI, com cópia integral do presente procedimento, para adoção das
providências cabíveis no sentido de promover todo o acompanhamento necessário para o resguardo à saúde do paciente JAILSON DAYLON
OLIVEIRA SILVA, com a disponibilização de tratamentos, medicamentos, consultas e exames ofertados pelo SUS, no prazo de 15 (quinze)
dias.
Registre-se o presente despacho no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
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Luzilândia (PI), 13 de junho de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Notícia de Fato nº 28/2022
SIMP Nº 000252-246/2022
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de informações prestadas pelo Sr. LUIS CARLOS OLIVEIRA LIMA, na sede desta Promotoria de
Justiça, mediante Termo de Declarações, que envolve direito fundamental à saúde.
O noticiante informou que fora diagnosticado com monoparesia em membro inferior esquerdo como sequela de poliomielite (CID: M544, M511, B
91, G 831), razão pela qual faz uso contínuo do medicamento Pregabalina 75 mg.
O Sr. LUIS CARLOS recebe auxílio por incapacidade temporária, em decorrência da sua incapacidade para o trabalho, mas não tem condições
de arcar com a medicação, devido ao seu alto custo.
Assim, dirigiu-se à Secretaria Municipal de Saúde de Luzilândia/PI para solicitar o fármaco, ocasião em informaram que o aludido medicamento
não é fornecido.
Em sede de diligência inicial, esta Promotoria de Justiça expediu o Ofício nº 254/2022 à Secretaria Municipal de Saúde para fins de prestar
esclarecimentos sobre a presente demanda, bem como para a adoção das providências cabíveis no sentido de favorecer o fornecimento do
medicamento ao noticiante, conforme prescrição médica.
Em atenção ao ofício ministerial, a Assessoria Jurídica do Município informou que o medicamento não consta na RENAME, motivo pelo qual não
é fornecido pelo município. Entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde abrirá um protocolo de solicitação junto à farmácia do Estado do Piauí,
para buscar o fornecimento do medicamento ao paciente.
Enfim, os autos vieram-me conclusos para despacho, eis que o prazo do procedimento está expirado.
É o relatório.
Aduz o art. 3º da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
"A Noticia de Fato sera apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogavel uma vez, fundamentadamente,
por ate 90 (noventa) dias".
Assim, diante do transcurso do prazo de 30 (trinta) dias, bem como da impossibilidade de findá-lo no prazo determinado, uma vez que há
diligência a ser realizada, PRORROGO, POR 90 (NOVENTA) DIAS, a Notícia de Fato em tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 3º, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
Prorrogação da presente Notícia de Fato por 90 (noventa) dias;
Encaminhe-se ao noticiante, via WhatsApp, a resposta apresentada pelo Município de Luzilândia de ID. 53735447, para fins de conhecimento.
Após, retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Registros necessários no SIMP.
Publique-se. Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 13 de junho de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

5.11. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS24033
Procedimento Administrativo - Controle Externo da Atividade Policial SIMP nº 001531-361/2022
Objeto: Exercer o controle externo da atividade policial, notadamente em relação ao desmoronamento da muralha da sede do 4º Batalhão da
Polícia Militar de Picos-PI.
PORTARIA nº 36/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, por seu Promotor de Justiça Maurício Verdejo
G. Júnior, no exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição
Federal,
CONSIDERANDO que o art. 43, III, 'd', da Resolução CPJ/PI nº 04, de 30 de setembro de 2019, do Colégio de Procuradores de Justiça do
Ministério Púbico do Estado do Piauí, estabelece que é atribuição da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI instaurar procedimentos
administrativos reativos ao Controle Externo da Atividade Policial;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar
continuadamente políticas públicas e instituições, e de apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que o art. 43, III, 'd', da Resolução CPJ/PI nº 04, de 30 de setembro de 2019, do Colégio de Procuradores de Justiça do
Ministério Púbico do Estado do Piauí, estabelece que é atribuição da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI instaurar procedimentos
administrativos relativos ao Controle Externo da Atividade Policial;
CONSIDERANDO que incube ao Ministério Público, quando do exercício ou do resultado da atividade do controle externo, expedir
recomendações, visando à melhoria dos serviços policiais, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa seja de
responsabilidade do Ministério Público, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis;
CONSIDERANDO que as informações encaminhadas pela 5ª Promotoria de Justiça dizem respeito à matéria atinente ao controle externo da
atividade policial, especificadamente na garantia da prestação dos serviços policiais, da proteção da integridade física dos servidores militares,
bem como na preservação da integridade dos bens públicos.
CONSIDERANDO que a muralha do 4º Batalhão da Polícia Militar de Picos-PI tem por finalidade a proteção dos servidores militares, bem como a
preservação dos bens móveis e imóveis;
CONSIDERANDO a necessidade de recuperação da muralha da sede do 4º Batalhão da Polícia Militar de Picos-PI, para a proteção dos policiais
militares, das viaturas, da estrutura física da sede do Batalhão, bem como do acervo de armamento apreendido e utilizado pelos policiais militares
no exercício de sua atividade;
CONSIDERANDO que a sede do 4º Batalhão da Polícia Militar de Picos-PI deve oferecer espaço físico e instalações que permitam o adequado
desempenho das atribuições.
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ
nº 931/2019);
- Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia do
presente, para publicação no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
Oficie-se o Promotor de Justiça titular da 5ª Promotoria de Justiça, o Exmo. Dr. FRANCISCO DE ASSIS R. DE SANTIAGO JÚNIOR, para
comunicar a instauração do presente procedimento administrativo;
Expeça-se RECOMENDAÇÃO, com as considerações de praxe, ao Secretário de Estado da Segurança Pública - o Exmo. Dr. RUBENS DA
SILVA PEREIRA, para que adote medidas concretas e efetivas para recuperar a muralha do 4º Batalhão de Polícia Militar de Picos-PI.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação de instauração de procedimento administrativo, de comunicação e de recomendação formulada
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pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de praxe.
Procedidas às diligências e esgotado o prazo de resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
Maurício Verdejo G. Júnior
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo SIMP nº 001203-361/2021
Objeto: Averiguar suposta prática do crime de exercício ilegal da medicina (art. 282 do Código Penal) na cidade de Picos-PI.
PORTARIA nº 03/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através
da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, por seu Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no exercício de suas funções legais e
constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que deixa a
cargo do membro do Ministério Público, após a verificação do vencimento o prazo da Notícia de Fato, a instauração do procedimento adequado
para acompanhamento ou apuração;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato registrada no SIMP sob o nº 001203-361/2021, para averiguar suposta prática do crime de
exercício ilegal da medicina (art. 282 do Código Penal) na cidade de Picos-PI, tendo como suposto autor Francisco Severino Silva I. Rocha;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com o objetivo de embasar outras atividades
não sujeitas a inquérito civil;
CONSIDERANDO que a pena máxima abstrata do crime de exercício ilegal da medicina (art. 282 do Código Penal) não supera 02 (dois) anos de
detenção, sendo classificado como crime de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61, da Lei nº 9.099/95, de competência do Juizado
Especial Criminal;
CONSIDERANDO que o art. 43, III, 'd', da Resolução CPJ/PI nº 04, de 30 de setembro de 2019, do Colégio de Procuradores de Justiça do
Ministério Púbico do Estado do Piauí, estabelece que é atribuição da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI instaurar procedimentos
administrativos relativos ao Juizado Especial Criminal;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para apurar os fatos narrados, e que o prazo de tramitação da Notícia de Fato se
encontra encerrado, não cabendo mais prorrogação;
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ
nº 931/2019);
- Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia do
presente, para publicação no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
- Encaminhe-se o presente procedimento para a Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos-PI, para o cumprimento integral das
determinações de ID nº 33040244.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação e de comunicação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao
destinatário e registros de praxe.
Procedidas às diligências e esgotado o prazo para resposta, junte- se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR
Promotor de Justiça

5.12. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI24034
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 12/2022 - 3ªPJ/MPPI
NOTIFICANTE: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI
NOTIFICADO:EXMA. SRA. JOVENÍLIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI.
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por seu órgão de execução atuante junto à 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri, com fundamento
nos artigos 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/1993; 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal; artigo
27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); e
CONSIDERANDOque o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDOos princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
os princípios da legalidade, moralidade e isonomia;
CONSIDERANDOque a Administração Pública rege-se por princípios basilares, que devem ser estritamente observados e cumpridos, sob pena
de se configurar manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade, já que, nos dizeres de Celso Antônio
Bandeira de Mello, "violarumprincípioéamaisgraveformadeilegalidadeouinconstitucionalidade";
CONSIDERANDOque tal entendimento já foi sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando asseverou:
"Com o advento da Constituição da República de 1988 foi ampliado o conceito da legalidade, sob o prisma axiológico. Dentro desse conceito
amplo de legalidade, a atividade administrativa deve estar pautada nos princípios gerais de direito e nos princípios constitucionais, sob pena de
ser considerada ilegal, por não entender os fins públicos colimados no Estado Democrático de Direito." (RMS 16.536/PE, Rel. Min. Celso Limengi,
DJ 22.02.2010)."
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça matéria jornalística, noticiando que a Prefeitura de Piripiri firmou
quatro contratos sem licitação com a empresa Contare Auditoria Perícia e Consultoria Contábil LTDA,de nome fantasia Guilherme Guimarães,
Perícia Auditoria e Consultoria, totalizando o valorde R$ 360.000,00 (inexigibilidades nº 15, 18, 20 e 21 de 2021).
CONSIDERANDO que as referidas inexigibilidades utilizaram o inciso II, do art.25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, como fundamento
legal. No entanto, analisando os objetos dos contratos, não parecem satisfeitos os parâmetros para aferir a inviabilidade da competição, eis que,
aparentemente, ausente o requisito de singularidade do objeto contratado, pelo que seria possível a concorrência, não havendo que se falar em
inexigibilidade de licitação.
CONSIDERANDO que no julgamento da ADC n° 45 (proposta pela OAB), o STF fixou o entendimento de que, embora possível a contratação
direta, por inexigibilidade de licitação, de escritório de advocacia ou escritório de contabilidade, tal contratação sóseria válida se atendesse
aos requisitos preceituados no art. 25, II c/c art. 13, V, da Lei8.666/93(singularidadedo objetoeespecializaçãonotóriado contratado).
CONSIDERANDOque a contratação direta por inexigibilidade de escritório de contabilidade pelo município de Piripiri-PI demandaria a
demonstração de necessidade singular, ou seja, complexidadepontualdoserviçocontábil,quefogeàrotinaadministrativa.
CONSIDERANDOque as recomendações emanadas do Ministério Público não são uma simples sugestão, conselho ou recado destituído de
força cogente e coativa, tendo o condão de colocar o Recomendado, isto é, o órgão ou entidade que as
recebem,emposiçãodeinegávelciênciadailegalidadedeseuprocedimento,demodoapermitirquerestecaracterizadoseucomportamentodolo
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socasoprossiga oRecomendado em sua atividade ou obra, com reflexos nos campos da improbidade administrativa e, eventualmente,
também do direito penal;
RESOLVE RECOMENDAR À EXMA. SRA. JOVENÍLIA ALVES DEOLIVEIRAMONTEIRO,PREFEITAMUNICIPALDEPIRIPIRI-PI, sob pena de
outras medidas extrajudiciais e judicias cabíveis, a adoção das seguintes providências:
a) efetuea suspensão/rescisão/anulaçãode eventuais contratos municipais firmados com a empresa Contare Auditoria Perícia e Consultoria
ContábilLTDA, de nome fantasia Guilherme Guimarães, Perícia Auditoria e Consultoria, decorrentesdas inexigibilidadesnº 15, 18, 20e21
de2021.
b) informe, com os devidos comprovantes, o valor total efetivamentepago à empresaContare Auditoria Perícia e Consultoria Contábil
LTDA, em razão dos contratos decorrentes das inexigibilidades nº 15, 18, 20 e 21 de 2021.
c) caso não acate de imediato o item 'a" desta Recomendação, apresente as justificativas utilizadas pelo Muncipío de Piripiri-PI para
proceder asreferidascontrataçõespormeiodeinexigibilidadedelicitação, acompanhadas de documentos comprobatários.
d) Fixa-seo prazo de 10(dez)diasúteis,a contar da ciência, recebimento ou veiculação na imprensa local, para que o destinatário manifeste-se
sobre o acatamento ou não da presente recomendação, devendo encaminhar à 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI, pelo e-mail
terceira.pj.piripiri@mppi.mp.br,as providências tomadas e a documentação hábil a provar o seu fiel.
Fica ciente o notificado de que a presente notificação tem natureza RECOMENDATÓRIA e PREMONITÓRIA, no sentido de prevenir
responsabilidade civil, administrativa e penal, nomeadamente a fim de que no futuro não se alegue ignorância quanto à extensão e o caráter
ilegal dos fatos noticiados.
Piripiri(PI), 13 de Junho de 2022..
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça titular da 3º PJ de Piripiri-PI

5.13. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS24035
SIMP nº 000011-097/2018
DECISÃO
Arquivamento
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
celebrado entre o Ministério Público do Estado do Piauí e a Prefeitura municipal de Currais/PI relativo à elaboração do Plano Municipal de
Saneamento Básico e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
O TAC em tela, foi celebrado nos autos do Inquérito Civil nº 50/2014, no dia 14 de março de 2017 (Págs. 07-09 dos autos digitalizados em ID:
32058385/1).
Instada a apresentar informações acerca do cumprimento integral das cláusulas e condições contidas no TAC em lume, no dia 11 de novembro
de 2021, o município de Currais/PI por meio de sua Procuradoria-Geral, informou que consta R$ 323.595,00 (trezentos e vinte e três mil,
quinhentos e noventa e cinco reais) de previsão orçamentária para gastos com a implantação do Plano de Saneamento Básico, com todas as
especificações necessárias (informações em ID: 34326418/2-34).
Ademais, foi juntado cópia da Lei nº 003 de 24 de maio de 2021, que dispõem sobre a Política Municipal de Saneamento Básico de Currais/PI e
dá outras providências (ID: 34326418/4-10), bem como no dia 12 de janeiro de 2022, foram complementadas as presentes informações, sendo
juntado a cópia da Lei nº 016/2021 de 16 de dezembro de 2021, que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em
Currais/PI (ID: 34452095/3-8).
Vieram-me os autos para manifestação.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Analisando a documentação encaminhada pelo município de Currais/PI (documentação juntada em ID: 34326418/2-34 e ID: 34452095/3-8),
observo o adimplemento do TAC em tela.
Apesar de seu cumprimento ter sido realizado fora do prazo estabelecido, o ajustamento voluntário do ente municipal às cláusulas e condições
contidas no título extrajudicial, esgota o objeto do presente procedimento, não configurando a ocorrência de ato de improbidade administrativa
e/ou lesão ao erário.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVO o presente Procedimento Administrativo, pois exaurido seu objeto.
Publique-se em DOEMP.
Comunique-se ao município de Currais/PI, por seu prefeito, preferencialmente por meio eletrônico.
Remessa de cópia desta Decisão ao E. CSMP e ao CAOMA.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Bom Jesus/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus/PI
Respondendo pela 2ª PJ de Bom Jesus/PI

5.14. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA24037
SIMP: 000272-426/2021
REQUERENTE: Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí REQUERIDO: A Apurar
DATA DA INSTAURAÇÃO:
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
Chegou ao conhecimento do Ministério Público, no dia 04 de novembro de 2021, por meio da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí
(Protocolo 3793/2021), a informação de possível negligência em face de Natalino Pereira Nascimento (DN: 03/07/2012), residente e domiciliado
na Ilha Grande/PI, no Conjunto Nova Vida, próximo ao "Bar do Felipe".
Em último despacho, determinei a expedição de ofício ao Conselho Tutelar de Ilha Grande (PI) para que juntasse comprovante de matrícula de
2022 da criança em evidência.
Em resposta, através do Ofício nº 40/2022, de 10 de fevereiro de 2022, a equipe do órgão informou que Natalino está inserido na rede de ensino,
bem como faz aula de reforço e está inserido nos programas de acompanhamento do CRAS, tendo efetiva participação.
É o relatório, passo a decidir.
Verificando que a criança não se encontra mais em situação de vulnerabilidade, DETERMINO o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato,
com base no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Outrossim, surgindo fatos novos, o Conselho Tutelar de Ilha Grande (PI) poderá suscitar, a qualquer momento, o Ministério Público
para atuar.
Comunique-se o Conselho Superior, a Ouvidoria do Ministério Público e o Conselho Tutelar de Ilha Grande (PI) do presente arquivamento.
Publique o extrato do arquivamento no DOEMPPI, suprimindo o nome do menor.
Baixas necessárias e movimentações no SIMP. Cumpra-se.
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Parnaíba (PI), 21 de fevereiro de 2022.
Ruszel Lima Verde Cavalcante
Promotor de Justiça

5.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA24042
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 126-189/2016
PORTARIA Nº 052/2022
VISTO EM CORREIÇÃO INTERNA - 2022
Portaria nº 052/2022. Objeto: Converter o Inquérito Civil Público nº 126-189/2016 em Procedimento Administrativo de mesmo registro cronológico,
com o objetivo de acompanhar a prestação dos serviços de iluminação pública do Município de Queimada Nova-PI e a cobrança irregular da
COSIP a moradores da zona rural do sobredito Município.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, no uso de suas atribuições legais e, com
fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº
8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e ainda,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos e coletivos relativos à infância e à adolescência;
CONSIDERANDO que o art. 127 da Constituição Federal dispõe que o "Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu
respeito pelos poderes municipais, nos termos do art. 27, inciso I, da Lei nº 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 fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a Inquérito Civil (IC) e a Procedimento Preparatório (PP);
CONSIDERANDO, por fim, que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre
outros objetivos, acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, na forma do art. 8º, II, da Resolução nº
174/2017, do CNMP,
R E S O L V E:
CONVERTER o Inquérito Civil Público nº 126-189/2016 em Procedimento Administrativo de mesmo registro cronológico, com o objetivo de
acompanhar a prestação dos serviços de iluminação pública do Município de Queimada Nova-PI e a cobrança irregular da COSIP a moradores
da zona rural do sobredito Município, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
a autuação da presente Portaria com os documentos que originaram seu início e o registro em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme
determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
a nomeação da Técnica Ministerial, Jamile Xavier de Sepedro, matrícula nº 414, para secretariar os trabalhos;
o envio de arquivo no formato word da Portaria em tela ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, §4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do
Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
a comunicação ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme determina a legislação atinente aos feitos
extrajudiciais;
a remessa de cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP, para
conhecimento, segundo estatui o art. 6º,
§1º, da Resolução nº 001/2008, CPJE-PI;
a afixação do instrumento em pauta no mural da sede da Promotoria de Justiça Única de Paulistana-PI, em adimplemento ao preconizado no art.
2º, §4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do CPJE-PI;
a expedição de Ofício ao Município de Queimada Nova-PI, para que preste informações acerca do fornecimento de energia elétrica no Município,
notadamente em relação à frequentes faltas/quedas de energia, bem como decline se há cobrança de COSIP dos moradores da zona rural do
sobredito ente, de tudo acostando documentos hábeis a comprovar as suas alegações, assinalando prazo de 20 (vinte) dias para resposta;
após, com ou sem resposta, façam-me conclusos para novel deliberação.
Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
Paulistana-PI, 19 de março de 2022.
[assinado digitalmente]
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021

5.16. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA24043
NOTÍCIA DE FATO nº 10/2022
SIMP Nº 000899-161/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça signatário, promove o ARQUIVAMENTO da presente notícia de
fato, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Cuida-se de notícia de fato instaurada em razão de Manifestação n° 3376/2021, encaminhada pela Ouvidoria do MPPI, mantido sigilo dos dados
pessoais do Noticiante, no qual relata suposta retirada de árvores do canteiro de avenida localizada no Cais de Esperantina/PI, ID. 33929162.
Devidamente oficiado, o Município de Esperantina/PI esclareceu que houve o corte pontual de 03 (três) árvores de ninho, espécie que não é
nativa do Município, localizadas no canteiro central da Avenida do Cais, em ponto especifico para implantação do letreiro "Eu Amo Esperantina",
que hoje funciona como conhecido ponto turístico municipal, supressão vegetal motivada, portanto, por interesse público.
Destacou ainda que no mesmo local, a título de compensação ambiental foram plantadas 08 (oito) mudas de Ipê, além de revitalização completa
no canteiro central da Avenida Chagô Rebelo, com plantação de Palmeiras Imperiais.
Documentos comprobatórios anexos aos autos, ID. 53612291.
É o relatório.
Fundamento.
Considerando que, das informações colhidas nos presentes autos, verificou-se que a supressão de vegetação se deu em razão de interesse
público, com corte de árvores não nativas da região e constatada compensação ambiental com plantio de mudas nativas em número superior às
suprimidas, não restou configurado dano ambiental que enseje tomada de providências por esta Promotoria de Justiça, ocorrendo perda do
objeto.
Ex positis, promovo o ARQUIVAMENTO DA PRESENTE NOTÍCIA DE FATO, nos termos do art. 4°, I da Resolução nº 174/2017 do CNMP,
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determinando o que segue:
Deixo de notificar o noticiante em razão da presente denúncia ter sido realizada com opção de sigilo de suas informações pessoais.
Comunique-se à Ouvidoria do Ministério Público, via e-mail institucional, encaminhando cópia da presente decisão, para fins de conhecimento e
remessa de seus termos ao Reclamante.
Publique-se a presente decisão no Diário Oficial do MPPI, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Escoado o prazo de interposição de recurso administrativo, qual seja 10 (dez) dias úteis, certifique a Secretaria tal circunstância.
Escoado o prazo de interposição de recurso administrativo, certifique a Secretaria tal circunstância.
Após, promova o arquivamento da notícia de fato no sistema SIMP, com o arquivamento eletrônico dos autos e baixa em livro próprio.
Havendo recurso, conclusos os autos para reconsideração.
À Secretaria da 2ª Promotoria de Justiça para realizar o encaminhamento do presente despacho ao destinatário.
Esperantina (PI), datado eletronicamente.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina/PI

6. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

6.1. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 04 AO CONTRATO Nº. 33/2019/PGJ24021
a)Espécie: Termo Aditivo nº. 04 ao Contrato nº. 33/2019, firmado em 13 de junho de 2022 entre a Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ - CNPJ
05.805.924/0001-89, e a empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, inscrito no CNPJ (MF) sob o n. 02.558.157/0001-62;
b)ProcessoAdministrativo: n°.19.21.0722.0005113/2020-12;
c)Objeto: O presente Termo Aditivo visa o reajuste,a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e a correção da Cláusula Sexta
do Contrato nº 33/2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em telecomunicações para prestação dos serviços de telefonia
móvel pessoal - SMP para comunicação de voz e dados via rede móvel digital de 5GB, para serem utilizados de Procuradoria Geral de Justiça.
d) Do Valor: O valor total do Termo Aditivo é deR$ 647.225,76 (seiscentos e quarenta e sete mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta e
seis centavos), devendo a importância de R$ 76.200,00 (setenta e seis mil e duzentos reais)ser atendida à conta das dotações orçamentárias
consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual de 2022.
e) Dos Recursos Orçamentários;
a) Naturezada Despesa: 3.3.90.40;
b) Projeto/Atividade - 2000;
c) Fonte de Recursos - 100;
d) Nota de Empenho -2022NE00420.
f) Da vigência :O contrato terá a duração de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 25 de junho de 2022 (25/06/2022);
g) Da Retificação: A Cláusula Sexta do Contrato n° 33/2019 será retificada, onde consta: "O contrato terá a duração de 12 (doze) meses,
contados da data de sua assinatura, podendo prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 48 (quarenta e oito)meses, nos termos
do artigo 57, II, da Lei 8.666/93, tendo eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário de Justiça do Estado do Piauí, nos termos do art. 61,
parágrafo único da Lei 8.666/1993.", passará a constar: "O contrato terá a duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
podendo prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60(sessenta)meses, nos termos do artigo 57, II, da Lei 8.666/93, tendo
eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Eletrônico do MPPI, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993".
e) Da Ratificação:Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.
i)Signatários: Pela representante a Sra.Carlota Braga de Assis Lima, portadora da Cédula do CPF(MF) nº ***.174.201-** e pela Sra. Patrícia
Ferreira Teixeira Netto Grande portadora do CPF (MF) nº ***.903.177-**, e contratante, Dr Hugo de Sousa Cardoso, Subprocurador de Justiça
Institucional.
Teresina-PI, 14 de junho de 2022.

6.2. DESPACHO - 025278824036
1. CONSIDERANDO o Contrato n° 04/2022, firmado entre o Estado do Piauí, por intermédio do Fundo de Modernização do Ministério Público do
Estado do Piauí e a empresa Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda, cujo objeto é a aquisição de material permanente
(Refrigeradores, Aparelhos de Ar condicionado, Fragmentadores de papel, Televisores e Suportes para TV) para atender as necessidades do
Ministério Público do Estado do Piauí (0191461);
2. CONSIDERANDO que a contratada,em 13 de abril de 2022, enviou solicitação de prorrogação do prazo de entrega para até 19 de abril de
2022, tendo como justificativa a demora na entrega dos produtos, visto o atraso do transporte de Manaus para sede do órgão. Assim, solicitando
a prorrogação do prazo de entrega, tendo em vista o impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência (0222370);
3. CONSIDERANDO que o prazo máximo para aentrega é 20/04/2022, considerando os 35 (trinta e cinco) dias úteis para a entrega a partir da
assinatura do Contrato, conforme Cláusula G.2 do Termo de Referência, que se encontra anexado ao Edital do do Pregão Eletrônico n° 30/2021
(0236160);
4. CONSIDERANDO que a contratada, em 20 de abril de 2022, enviou nova solicitação de prorrogação do prazo de entrega em 15 (quinze) dias
úteis a contar de 20 de abril de 2022, tendo como justificativa informando que a nota fiscal do objeto contratual encontra-se retida na fiscalização
(0224788);
5. CONSIDERANDO que a empresa não enviou comprovantes acerca da retenção da nota fiscal pelo fisco, mesmo após duas solicitações
efetuadas pelo fiscal do contrato (0227393), assim não conseguindo demonstrar efetivamente alguns dos motivos listados no §1º, art. 57 da Lei
n° 8.666/93;
6. CONSIDERANDO a manifestação da Assessoria para Pareceres em Processos Licitatórios pelo indeferimento do pedido de prorrogação do
prazo de entrega, no entanto recomendado a juntada aos autos do Edital do Pregão Eletrônico n° 30/2021 afeto à presente contratação;
7. CONSIDERANDO a juntada aos autos doEdital do Pregão Eletrônico n° 30/2021 (0236160);
8. CONSIDERANDO o Despacho 0236165 indeferindo o pedido de prorrogação do prazo de entrega do Contrato n° 04/2022/FMMPPI;
9. CONSIDERANDO o pedido de reconsideração denegativa da prorrogação do prazo de entrega (0245848);
10. CONSIDERANDO que a empresa não apresentou nenhum fato novo capaz de alterar o teor do Despacho 0236165;
11. MANTENHO a decisão do Despacho 0245874 que indeferiuo pedido de prorrogação do prazo de entrega do Contrato n° 04/2022/FMMPPI.
Hugo de Sousa Cardoso
- Subprocurador de Justiça Institucional-

6.3. EXTRATO DO CONTRATO Nº 17/2022/FMMP/PI24038
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CONTRATO Nº 17/2022/FMMP/PI
a) Espécie: Contrato n° Nº 17/2022/FMMP/PI, firmado em 14/06/2022, entre o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí,
CNPJ n° 10.551.559/0001-63, e a Empresa BRINOV TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 15.134.644/0001-40.
b) Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de licenças de uso na modalidade assinatura do software Microsoft Project
Plano 3 (solução baseada em nuvem) para o Ministério Público do Estado do Piauí, conforme especificações contidas no termo de Referência,
anexo do Edital, e Anexo I deste Contrato.
c) Fundamento Legal: Pregão Eletrônico n.º 19/2022, 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: 19.21.0016.0008931/2022-48-SEI.
e) Vigência: .O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura,podendo ser prorrogado,
a critério da CONTRATANTE, por períodos iguais e sucessivos, mediante Termo Aditivo, até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses, nos
termos do art. 57, inciso IV, 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 de R$ 4.120,00 (Quatro mil e cento e vinte reais).
g) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25102; Fonte de Recursos: 118; projeto/atividade:4102; natureza da despesa: 4.4.90.40, Nota
de empenho: 2022NE00021;
h) Signatários: pelos contratados: Sr. Joseph de Souza Nalim, portador do CPF (MF) nº ***.779.777-** e contratante: Subprocurador-Geral de
Justiça Institucional, Dr. Hugo de Sousa Cardoso.
Teresina, 14 de junhode 2022.
ANEXO I
EMPRESA VENCEDORA:BRINOV TECNOLOGIA LTDA
CNPJ:15.134.644/0001-40.
ENDEREÇO:AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 3131, SALA 602, CIDADE NOVA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 20.210-030
REPRESENTANTE:JOSEPH DE SOUZA NALIM,CPF:097.779.777-51
FONE:(21) 2018-1108
E-MAIL:licitacao@brinov.com
Item

Especificação

Qtd.

Valor Unitário

Valor Total

1

Microsoft Project Plan 3 (12 meses)

2

R$ 2.060,00

R$ 4.120,00

ValorTotal

R$ 4.120,00

Teresina, 14 de junhode 2022.

6.4. DESPACHO24039
DESPACHO
Assunto:Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0722.0009829/2022-35. Contrato Administrativo nº 28/2021 firmado entre o
Estado do Piauí, por intermédio da Fundo de Modernização do Ministério Público, e a Altacon Engenharia e Construção LTDA., CNPJ nº
22.829.583/0001-09. Aplicação da penalidade de multa em razão de descumprimento de cláusula contratual.
1. Considerandoas informações elencadas nos autos do presente procedimento de gestão administrativa, bem como no relatório contendo a
proposta de decisão (SEI nº 0251037).
2. Considerandoo dever-poder da Administração Pública de uma vez praticadas pelo contratado condutas tipificadas como infrações contratuais,
proceder à aplicação de penalidades, desde que observado o devido processo legal e igualmente os cânones do contraditório e da ampla defesa.
3. Considerandoa inegável ocorrência de descumprimento contratual da avença por parte do Contratado em epígrafe, conforme atestado por
parte da Assessoria de Gestão de Contratos (SEI nº 0251037).
4. Considerandoa notificação encaminhada ao contratado (SEI nº. 0241434; 0243213) acerca das imputações que contra ele correm
(informação) com a abertura de prazo para o oferecimento de defesa (possibilidade de reação), dando fiel observância ao contraditório e ampla
defesa, consoante o art. 5º, LV da Constituição Federal.
5. Decido, pelos motivos arguidos acima e com fundamento no art. 86 da Lei nº. 8.666/93; também na cláusula décima quarta do Contrato n°
28/2021/PGJ. c/c art. 7ºda Lei n° 10.520/2002, e no Parecer Jurídico nº 73/2022 (SEI nº 0256366):
a. Aplicar à empresaALTACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.,CNPJ nº22.829.583/0001-09, a sanção de multa no valor de valor de
R$ 687,06 (seiscentos e oitenta e sete reais e seis centavos) em razão do descumprimento de cláusula contratual.
6. Nos termos do § 1° do art. 109 da Lei n°. 8.666/93, seja notificada a contratada desta decisão, ressaltando-se o seu direito de interpor recurso,
bem como que se providencie o registro desta sanção no sistema SIASG/SICAF.
7. Cumpra-se.
8. Encaminhem-se os autos à Assessoria de Gestão de Contratos para providências atinentes ao caso.
Teresina, 14 de junho de 2022.
Hugo de Sousa Cardoso
- Subprocurador de Justiça Institucional -

6.5. APOSTILAMENTO nº 01 REFERENTE AO CONTRATO Nº 23/2022/PGJ24046
APOSTILAMENTO
TERMO DE APOSTILAMENTO N°. 01 REFERENTE AO CONTRATO Nº 23/2022/PGJ, FIRMADO EM 14 DE JUNHO DE 2022, REFERENTE À
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FLORES, ARRANJOS FLORAIS E DE COROAS FÚNEBRES PARA SUPRIR
AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ DURANTE EVENTOS
INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELO ÓRGÃO MINISTERIA, COM EMPENHO DE MODO GLOBAL PARA AS DEVIDAS SOLICITAÇÕES
DO SETOR, PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0011.0012322/2022-37.
CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, CNPJ:05.805.924/0001-89
CONTRATADO:A L SILVA & D S SANTOS LTDA, CNPJ: 02.133.017/0001-42.
Nesta data, foi lavrado o presenteTERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº 23/2022/PGJ, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FLORES, ARRANJOS FLORAIS E DE COROAS FÚNEBRES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA
ASSESSORIA DE CERIMONIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ DURANTE EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS
PELO ÓRGÃO MINISTERIA, COM EMPENHO DE MODO GLOBAL PARA AS DEVIDAS SOLICITAÇÕES DO SETOR, PROCEDIMENTO DE
GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0011.0012322/2022-37, para correção do número da nota de empenho daCLÁUSULA TERCEIRA - DA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA :
1 - Objeto: A presente apostila refere-se à correção do número da nota de empenho daCLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA :onde se lê"Empenho: 2022NE00487",leia-se: "empenho2022NE00558".
2-Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicialmente celebrado.
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
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