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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ 24104
PORTARIA PGJ/PI Nº 1985/2022
Republicação por incorreção
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0348.0016620/2022-89:
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JUNHO/2022
(Audiência de Custódia)
SEDE: FLORIANO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

18

Promotoria de Justiça de Landri Sales-PI

Caroline Alencar de Carvalho*

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 15 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1989/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 40, §
9º, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO a decisão SEI nº 0256290, contida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº
19.21.0726.0012236/2022-73,
RESOLVE:
DETERMINAR a averbação nos assentamentos funcionais do Promotor de Justiça PLÍNIO FABRÍCIO DE CARVALHO FONTES, de 588
(quinhentos e oitenta e oito) dias de tempo de contribuição e de serviço, para fins previdenciários, na forma do art. 201, § 9º, da Constituição
Federal de 1988, e para fins de antiguidade e disponibilidade, na forma do art. 133, caput, inciso VII, alínea "a", e § 1º, da Lei Complementar
estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1991/2022
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, alterado pelo Ato PGJ/PI nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça SEBASTIÃO JACSON SANTOS BORGES, titular da Promotoria de Justiça de Itainópolis, para atuar na
audiência de custódia de atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, referente ao processo nº 0800675-66.2022.8.18.0135, dia
15 de junho de 2022, em substituição à Promotora de Justiça Micheline Ramalho Serejo Silva.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2000/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho
contido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0014.0006039/2020-83,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora DANIELE ARAÚJO LIRA, Técnica Ministerial, matrícula nº 248, para atuar como gestora da parceria celebrada entre a
EMGERPI e o Ministério Público do Estado do Piauí.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2001/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho
contido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0014.0003725/2020-93,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora DANIELE ARAÚJO LIRA, Técnica Ministerial, matrícula nº 248, para atuar como gestora do Acordo de Cooperação
Técnica nº 07/2019, formalizado entre o MPPI e o Município de Gilbués- PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2002/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho
contido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0018.0016904/2022-87,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça CYNARA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS, Coordenadora do Núcleo de Práticas Autocompositivas e
Restaurativa - NUPAR, para participar do VI Seminário Nacional de Incentivo à Autocomposição no MP e do 2º Encontro do Projeto Rede
Autocompositiva do MP, dias 29 e 30 de junho de 2022, em Brasília-DF.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
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Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2003/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho
contido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0286.0011631/2022-19,
RESOLVE
DESIGNAR o membro e servidores abaixo relacionados para participarem da Oficina Regional de Procedimentos Extrajudiciais Cíveis e Criminais
na Cidade de Corrente, nos dias 30 de junho e 01 de julho de 2022:
- Roberto Monteiro Carvalho, Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de Cristino Castro;
- Luana Cristina Barbosa Rocha, matrícula 15537, Assessora de Promotoria de Justiça da Promotoria de Justiça de Cristino Castro;
- Marielte Fernandes da Silva, matrícula 15274, Assessora Ministerial lotada na Promotoria de Justiça de Parnaguá;
- Carlos Eugênio Cesario Leal, matrícula 15131, Assessor Ministerial lotada na Promotoria de Justiça de Bom Jesus;
- Gesy Rodrigues Lira, matrícula 15498, Assessor Ministerial lotado na Promotoria de Justiça de Gilbués;
- Ludimária Miranda Alves da Silva, matrícula 15136, Assessora Ministerial lotada na Promotoria de Justiça de Avelino Lopes-PI;
- Redson Duque Coelho, matrícula nº 15.500, Assessor da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus;
- Osmar Barros Cardoso, matrícula nº 15.773, Assessor da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus;
- Juliana da Silva Santos, matrícula nº 409, Técnica Judiciária lotada na Secretaria Unificada as Promotorias de Justiça de Bom Jesus.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2004/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho
contido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0286.0011631/2022-19,
RESOLVE
DISPENSAR de suas atividades laborais os membros e servidores que participarem da Oficina Regional de Procedimentos Extrajudiciais
Cíveis e Criminais na Cidade de Corrente, nos dias 30 de junho e 01 de julho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2005/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0088.0016861/2022-04,
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JUNHO/2022
(Audiência de Custódia)
TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

26

24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

NILSON CASTRO NETO

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 20 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2006/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições leais, considerando o despacho PGJ nº
0257841, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0015.0016187/2022-91,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ/PI nº 1974/2022 para constar o seguinte: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 3º Processo Seletivo de Estagiários de Pós-Graduação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Procurador-Geral
PORTARIA PGJ/PI Nº 2007/2022
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, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021, e considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0040.0016978/2022-87,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ANTENOR FILGUEIRAS LOBO NETO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, para realizar
audiências de atribuição da 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, pautadas para o dia 24 de junho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2008/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
Página 3

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1119 Disponibilização: Segunda-feira, 20 de Junho de 2022 Publicação: Terça-feira, 21 de Junho de 2022

ADIAR,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias doPromotorde JustiçaFRANCISCO
DE JESUS LIMA, titular da 42ª 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), 20de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2009/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de21 a 23 de junho de 2022, 08(oito) dias de licença para tratamento de saúde àPromotorade JustiçaLIA RAQUEL PRADO
BURGOS RIBEIRO MARTINS, titular daPromotoria de Justiça de Batalha, 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.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2010/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias doPromotorde JustiçaALBERTINO
RODRIGUES FERREIRA, titular da 20ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 1º período do exercício de 2022, previstas para o
período de 01 a 30 de julho de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n°1005, de 08/12/2021, ficando 30 (trinta) dias para usufruto em
data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2011/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias doProcurador de JustiçaALÍPIO
DE SANTANA RIBEIRO, titular da 2ª Procuradoria de Justiça Criminal,referentes ao 2º período do exercício de 2022, previstas para o período de
01 a 30 de agosto 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), 20de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2012/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais e considerando o Processo SEI nº
19.21.0726.0016169/2022-97,
RESOLVE
DESIGNAR o (a) servidor (a) ANDRE FELIPE SANTOS COELHO, Analista Ministerial, matrícula nº 393, para exercer a Função de Confiança de
Assistente Ministerial III (FC-03), junto à Subprocuradoria de Justiça Administrativa.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2013/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça LUCIANO LOPES NOGUEIRA RAMOS, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, Coordenador do
CAOCRIM, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela Promotoria de Justiça de Demerval Lobão, de 20 a 23 de junho de 2022, em
razão do afastamento da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 20 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Procurador-Geral
PORTARIA PGJ/PI Nº 2014/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça LEONARDO FONSECA RODRIGUES, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 27ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 21 a 30 de junho de 2022, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 20 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2015/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
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no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0324.0016906/2022-02,
RESOLVE
REVOGAR a designação da Promotora de Justiça Flávia Comes Cordeiro para participar da II Reunião Ordinária do Grupo Nacional de Direitos
Humanos - GNDH, dias 29 e 30 de junho do de 2022, em Vitória/ES, contida na Portaria PGJ nº 1512/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2016/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais e considerando o Processo SEI nº
19.21.0077.0016821/2022-85,
RESOLVE
TORNAR SEM EFEITO a Portaria PGJ/PI nº 1884/2022 que nomeou MAYRA MACEDO UCHOA, CPF nº ***.356.203-**, para exercer o cargo
comissionado de Assessor de Procurador de Justiça (CC-09) com lotação junto à 17ª Procuradoria de Justiça.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2017/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais e considerando solicitação contida
nos autos do Processo SEI nº 19.21.0077.0016821/2022-85,
RESOLVE
NOMEAR LUIS GUSTAVO CROMWELL LIMA PACIFICO, CPF nº ***.960.273-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de
Procurador de Justiça (CC-09) com lotação junto à 17ª Procuradoria de Justiça.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a apresentar os documentos exigidos para fins de posse no referido cargo público junto à Coordenadoria de
Recursos Humanos ou utilizar os meios eletrônicos para a entrega(recursoshumanos@mppi.mp.br). O exercício ocorrerá somente após a posse
no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ - NOTICIA DE FATO 24082
NOTÍCIA DE FATO nº 12/2022
SIMP 000056-310/2022
Objeto: Relatório encaminhado pelo Conselho Tutelar de São João do Piauí, relatando situação de abuso sexual sofrido pelas crianças E.G.S.F. e
M.V.S.S., realizado pelo menor R.A.V.L.A.
PORTARIA Nº 47/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, pela Promotora de Justiça
respondendo, 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 nº 12/2022 (SIMP 000056-310/2022), referente a peça de
informação encaminhada a partir de relatório encaminhado, a esta Promotoria, pelo Conselho Tutelar de São João do Piauí, relatando situação
de abuso sexual sofrido pelas crianças E.G.S.F. e M.V.S.S., realizado pelo menor R.A.V.L.A.;
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, reiteradamente, solicitar informações ao CREAS
do município de São João do Piauí, e que o prazo de tramitação da Notícia de Fato se encontra expirado, não cabendo mais prorrogação.
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 nº 12/2022 (SIMP 000056-310/2022) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as devidas
providências:
O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
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;
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;
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, por correspondência eletrônica, sobre a instauração desse procedimento;
Oficiar o CREAS do município de São João do Piauí, requisitando, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, realize visita domiciliar e elabore um
Estudo Psicossocial sobre a atual situação dos menores, a ser encaminhado a esta Promotoria de Justiça.
CUMPRA-SE, servindo este de solicitação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registros de praxe.
Procedida à diligência e esgotado o prazo de resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
NOTÍCIA DE FATO Nº 23/2022
SIMP Nº 000135-310/2022
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EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
A Exma. Sra. Dra. Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, Promotora de Justiça respondendo pela 2ª Promotoria de Justiça de São
João do Piauí, por título e nomeação legais, FAZ SABER aos que este Edital vir ou dele conhecimento tiverem, que foi instaurada Notícia de Fato
nº 23/2022 (SIMP 000135-310/2022), com o objetivo de apurar irregularidades praticadas por membros do Conselho Tutelar de Lagoa do Barro
do Piauí consubstanciadas em má reputação de Joseane da Silva Ribeiro e omissão de Zélia Maria, e que no seu bojo foi proferida decisão de
promoção de arquivamento. Assim, vem CIENTIFICAR os possíveis interessados, por se tratar de denúncia anônima, para, querendo,impugnara
promoção de arquivamento, deverão apresentar, dentro de 10 (dez) dias, junto à 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, as suas razões
por escrito, conforme disciplina o art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional doMinistério Público CNMP. Dado e passado nesta Promotoria de Justiça, lavrou-se o presente edital que depois de lido e achado conforme vai devidamente
assinado.
São João do Piauí, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

2.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE 24084
SIMP/MPPI nº 000330-083/2022
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO nº 020/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante que esta subscreve, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, e
CONSIDERANDO que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e
de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6.º "caput" da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Constituição Federal, o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas
ações e serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doenças e de agravos;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que o art. 206, inc. I, da Constituição Federal prevê que o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola, bem como, que a educação seja assegurada com atendimento educacional especializado a
pessoa com deficiência, preferencialmente na rede de ensino regular, conforme o artigo 208, inc. III da Magna Carta;
CONSIDERANDO que o princípio da isonomia, insculpido no art. 5º da Constituição Federal e o Decreto nº 3.956/2001, que ratificou no Brasil a
Convenção da Guatemala, proíbe as diferenciações baseadas em deficiência, mormente se for restringido o acesso da pessoa com deficiência
aos mesmos direitos que às demais pessoas sem deficiência, como é o caso do direito à educação;
CONSIDERANDO que a CONVENÇÃO DA ONU SOBRE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, ratificada no Brasil pelo Decreto nº
6.949/2009, com força de emenda constitucional, determina em seu art. 24 que "os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com
deficiência à educação" e "para realizar este direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades deverão assegurar um sistema
educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida";
CONSIDERANDO que no intuito de concretizar o novo conceito de pessoa com deficiência e a nova política educacional proposta pelas normas
internacionais, o Brasil estabeleceu em seu Plano Nacional de Educação - PNE, meta 4, aprovado pela Lei nº 13.1005/2014, a universalização do
acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados;
CONSIDERANDO que a Lei nº 9.394/1996 (artigos 58,59 e parágrafo único do artigo 60) que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional e a Lei nº 8.069/1990 (artigos 4º, 53,54, 208) que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências,
também abordaram o tema da educação da pessoa com deficiência sob a perspectiva da inclusão;
CONSIDERANDO que a recente Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasileira da Inclusão, tratou do tema, em capítulo próprio (artigos 27 e 28), dispondo
que "a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao
longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e
sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem", impondo como "dever do Estado, da família, da comunidade
escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência
e discriminação", elencando no artigo 28 medidas a serem implementadas com vistas a atingir tal finalidade;
CONSIDERANDO que a LBI inovou ainda, ao trazer ao nosso ordenamento jurídico o conceito de discriminação nos seguintes termos: Art. 4º
Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de
discriminação.§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que
tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de
pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. (...)
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.764/2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, estabelece em seu artigo 1º, § 2º, que "a pessoa com transtorno do
espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.", prevendo ainda, em seu artigo 3º, IV, que são direitos da
pessoa com transtorno do espectro autista, dentre outros, o acesso à educação e ao ensino profissionalizante;
CONSIDERANDO que no mesmo sentido, o Decreto nº 8368/2014, que regulamenta a Lei acima mencionada, dispõe:
Art. 1º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.
Parágrafo único. Aplicam-se às pessoas com transtorno do espectro autista os direitos e obrigações previstos na Convenção Internacional sobre
os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, e na legislação
pertinente às pessoas com deficiência.
Art. 4º É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à
educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação
superior.
§ 1º O direito de que trata o caput será assegurado nas políticas de educação, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, de
acordo com os preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.
§ 2º Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados
pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada disponibilizará
acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 12.764, de 2012.
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CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Lei nº 9.394/96, determina, em seu art. 4º, inciso III, que o
atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação será transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;
CONSIDERANDO que o art. 59, inciso III, também da LDB, dispõe que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação professores com especialização adequada em nível médio ou
superior, para atendimento especializado, bem como professores de ensino regular, capacitados para a integração desses educandos nas
classes comuns;
CONSIDERANDO que a Resolução CNE/CEB nº 4/2009 do Conselho Nacional de Educação, que Institui Diretrizes Operacionais para o
Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial, dispõe em seu artigo 10 que o projeto pedagógico
da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do AEE, determinando, ainda, as previsões que devem existir na sua organização;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Pessoa com Deficiência determina que incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver,
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar oferta de profissionais de apoio escolar (art. 28, inciso XVII);
CONSIDERANDO que o artigo 47 do Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Piauí, Lei Estadual nº 6.653/15, determina que as
instituições de ensino de educação básica, em qualquer nível ou modalidade de ensino, devem assegurar o atendimento educacional
especializado aos alunos com deficiência, prevendo e provendo a oferta de serviços e recursos de tecnologia assistiva para o processo ensinoaprendizagem desses alunos;
CONSIDERANDO o Termo de Declarações da Senhora ARLETE FREITAS DE ARAÚJO informando ausência de professora auxiliar para
atendimento de alunos portadores do espectro autista na rede municipal de educação no município de Cristalândia do Piauí/PI;
CONSIDERANDO que nos termos do Art. 8º da Resolução nº 174/2017 do CNMP, o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para
fins de apurar fato que enseje a tutela de direitos individuais indisponíveis:
RESOLVE instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 021/2022 visando a apuração do fato acima mencionado, em todas as suas
circunstâncias, determinando, desde logo, DETERMINANDO:
a) Registre-se e Autue-se a presente no SIMP/MPPI.;
b) Nomeio como secretários para este procedimento, os servidores lotados na Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Corrente, com
fulcro no Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
c) Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CAODEC/MPPI), para conhecimento,
conforme determina o Art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
d) Fixo o prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
e) Encaminhe-se arquivo em formato word à Secretaria - Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, certificando-se nos autos o envio e,
posteriormente, a publicação oficial;
f) Expeça-se Recomendação Administrativa à Secretaria Municipal de Educação de Cristalândia do Piauí/PI recomendando que, no prazo de 10
(dez) dias úteis, disponibilize professor auxiliar para acompanhamento dos alunos portadores do espectro autista;
g) Após o vencimento do prazo, com ou sem resposta do notificado, venham os autos conclusos para posterior deliberação.
À Secretaria Unificada para cumprimento das diligências mencionadas.
Corrente/PI, 19 de junho de 2022.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 021/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por sua representante, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de Corrente/PI, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 26, I da Lei n° 8.625/93 e art.37, incisos I, V e VI, da Lei
Complementar Estadual n° 12/93 e,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que incumbe ao Poder Público, direta ou indiretamente, através de contrato administrativo de permissão ou concessão, a
prestação de serviços públicos com qualidade e adequação;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, a Administração Pública deverá proceder observando os princípios da
moralidade, impessoalidade, publicidade, legalidade e eficiência;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja
defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis;
CONSIDERANDO dispor o parágrafo primeiro do art. 37 da CF/88, que "a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos";
CONSIDERANDO que, segundo ensinamentos de Hely Lopes Meireles, "o princípio da impessoalidade referido na Constituição de 1988 (art. 37,
caput) nada mais é do que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o
fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal. Esse princípio
também deve ser entendido para excluir a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos sobre suas realizações administrativas (CF,
art. 37, § 1º)";
CONSIDERANDO que o aporte nesta Promotoria de Cópia da Manifestação nº 786/2022 oriunda da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do
Piau, relatando possíveis irregularidades praticadas pelo Prefeito de Cristalândia do Piauí, Senhor MOISÉS DA CUNHA LEMOS FILHO,
especialmente a pintura de prédios públicos municipais com as cores do partido político pelo qual o atual gestor realizou e sua campanha
eleitoral, o que em tese, pode configurar improbidade administrativa;
RESOLVE INSTAURAR o presente o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 001/2022, como medida preparatória a movimentação da tutela
jurisdicional através de eventual Ação Civil Pública ou Ação Civil Pública por ato de improbidade Administrativa, visando proteger os direitos e
interesses sociais individuais, difusos e coletivos, resguardados no âmbito da Constituição Federal e demais leis, e em especial a apuração
dos fatos atinentes à realização de pintura das cores de partido ´político em prédios públicos municipais pelo Prefeito de Cristalândia do Piauí,
Senhor MOISÉS DA CUNHA LEMOS FILHO, subsidiando a adoção das medidas extrajudiciais e/ou judiciais cabíveis, DETERMINANDO:
1. Seja a presente PORTARIA autuada e registrada no SIMP/MPPPI juntamente com os documentos que deram ensejo à presente instauração, e
procedido ao registro dos autos em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 01/2008, do Colendo
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
2. Nomeio como secretário, mediante termo de compromisso, para este procedimento os servidores lotados na Secretaria Unificada de Corrente,
com fulcro no Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP,
para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
4. Encaminhe-se arquivo no formato word da presente Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no
Diário de Justiça do Estado do Piauí;
5. Em sede de diligência iniciais, DETERMINO:
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a) Ao Secretário do feito que realize visita aos prédios públicos do município de Cristalândia do Piauí, a fim de realizar levantamento fotográfico
das fachadas de tais edifícios, de tudo lavrando-se termo circunstanciado; e
b) Ao Secretário do feito para que realize pesquisa no sítio eletrônico oficial do município de Cristalândia do Piauí/PI e/ou da Câmara de
Vereadores no sentido de obter o brasão e da bandeira oficial do município de Cristalândia do Piauí/PI; e
c) Ao Secretário do feito para que realize pesquisa no sítio eletrônico oficial do município de Cristalândia do Piauí/PI e no Mural de Licitações do
TCE/PI a fim de verificar se foi realizada licitação para reforma dos locais descritos no item "a" no ano de 2022 e que estejam pintados nas cores
indicadas na representação.
À Secretaria Unificada para cumprimento das determinações.
Corrente/PI, 19 de junho de 2022.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça

2.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA 24085
SIMP: 000390-161/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se o presente SIMP de Ofício nº 36/2022, encaminhado pela Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Joaquim Pires/PI, que dispõe sobre
a realização de registro de nascimento tardio da infante I. S. C., nascida em 09/10/2021, filha de Raimunda Nonata Sousa Oliveira e Antonio
Paulo Pereira Carvalho.
Parecer ministerial com manifestação pelo deferimento do pleito e encaminhado a Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Joaquim Pires/PI,
para conhecimento e providências (ID nº 53634035).
É o breve relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que as diligências solicitadas foram cumpridas e as comunicações foram devidamente realizadas.
Desta feita, não se vislumbrando outras providências a serem adotadas no presente caso, é o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Em razão do disposto no art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determino a cientificação do noticiante.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 19/2022
(ProcedimentoAdministrativonº18/2022) SIMPnº000350-160/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o artigo 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) e/ou denunciado(a)(s) que
preencha(m) os requisitos legais;
CONSIDERANDOque o ANPP foi criado pela Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução n. 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDOa recente promulgação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPP;
CONSIDERANDOque o acordo de não persecução penal positivado recentemente constitui medida inovadora no sistema de justiça criminal
brasileiro, reforçando o protagonismo do MP na persecução penal;
CONSIDERANDO que o ANPP, à luz do disposto no art. 28-A, e §§, do CPP, na redação que lhe deu o "Pacote Anticrime", vem a ser negócio
jurídico-processual que, se cumprido, permitirá a extinção mesma de punibilidade (CPP, art. 28-A, §13º), pendente ou não processo-crime, não
materializando pena em sentido estrito, mas apenas medida de responsabilização acordada, e não imposta, sujeita à homologação judicial, em
audiência judicial para se lhe aferir a voluntariedade e legalidade (CPP, art. 28-A, §§ 4º e 6º), sem prejuízo de quaisquer tratativas extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, segundo o magistério doutrinário de Aury Lopes Júnior, o ANPP consubstancia "mais um instrumento de ampliação do
espaço negocial, pela via do acordo entre MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave
ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será
reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta entre acusador e defesa" (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 315-316.);
CONSIDERANDO o Auto de Prisão em Flagrante da Delegacia de Polícia de Esperantina, distribuído sob os autos n° 000068566.2019.8.18.0033, instaurado a fim de apurar a possível prática
do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, figurando como autor TOMAZ EDSON VIANA
DE MELO, brasileiro, nascido em 03/11/1996, filho de José de Maria Viana Melo, residente e domiciliado na Rua Princesa Isabel, nº 408, centro
de Joaquim Pires-PI;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outros, a acompanhar políticas públicas de natureza criminal e fatos ainda não sujeitos a Inquérito Civil (Res. CNMP n. 174/2017, art. 8º, II e IV);
R E S O L V E:
INSTAURAROPROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA) nº 18/2022, SIMP
000350-160/2022, para acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para a viabilização e celebração de eventual Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), na pendência dos autos criminais n° 0000685-66.2019.8.18.0033, na 02º Vara Criminal da Comarca de Esperantina,
presentes os requisitos legais, para posterior homologação judicial.
DETERMINANDO:
A NOMEAÇÃO da Assessora de Promotoria de Justiça, IOLANDA DE CASTELO BRANCO BONIFACIO, para secretariar este procedimento;
ATRAMITAÇÃOELETRÔNICAdo feito;
A pronta DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, observada a pauta de audiências judiciais e extrajudiciais, visando, entre outras, à
discussão dos termos do ANPP, bem como para, presentes os requisitos legais, discutidos e acordados os termos dele, oportunizar-se a
celebração deste negócio jurídico de natureza processual, devendo-se proceder à necessária notificação das partes envolvidas, nos termos das
considerações acima registradas;
A JUNTADA de cópias integrais do auto de prisão em flagrante dos autos n° 0000685- 66.2019.8.18.0033, em PDF, ao PA em questão;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word e PDF, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM), para
conhecimento;
O ENVIOda presente Portaria de Instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A AFIXAÇÃOde cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
A ELABORAÇÃO DE MINUTA, a ser inserida no sistema PJe, informando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Esperantina sobre a
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instauração do PA em questão e sobre a necessidade de os autos ficarem acautelados junto ao Ministério Público para viabilização do ANPP;
AFIXAÇÃOdo prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do presente
procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo mesmo período, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo
de sua conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PromotorTitularda1ªPromotoriadeJustiçadeEsperantina
PORTARIA Nº 20/2022
(ProcedimentoAdministrativonº19/2022) SIMPnº000351-160/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o artigo 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) e/ou denunciado(a)(s) que
preencha(m) os requisitos legais;
CONSIDERANDOque o ANPP foi criado pela Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução n. 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDOa recente promulgação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPP;
CONSIDERANDOque o acordo de não persecução penal positivado recentemente constitui medida inovadora no sistema de justiça criminal
brasileiro, reforçando o protagonismo do MP na persecução penal;
CONSIDERANDO que o ANPP, à luz do disposto no art. 28-A, e §§, do CPP, na redação que lhe deu o "Pacote Anticrime", vem a ser negócio
jurídico-processual que, se cumprido, permitirá a extinção mesma de punibilidade (CPP, art. 28-A, §13º), pendente ou não processo-crime, não
materializando pena em sentido estrito, mas apenas medida de responsabilização acordada, e não imposta, sujeita à homologação judicial, em
audiência judicial para se lhe aferir a voluntariedade e legalidade (CPP, art. 28-A, §§ 4º e 6º), sem prejuízo de quaisquer tratativas extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, segundo o magistério doutrinário de Aury Lopes Júnior, o ANPP consubstancia "mais um instrumento de ampliação do
espaço negocial, pela via do acordo entre MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave
ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será
reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta entre acusador e defesa" (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 315-316.);
CONSIDERANDO o Inquérito Policial nº 7068/2019 da Delegacia de Polícia de Esperantina, distribuído sob os autos n° 000041066.2019.8.18.0050, instaurado a fim de apurar a
possível prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal, figurando como autor JOSÉ GOMES
DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 22/03/1958, CPF nº 217.800.133-53, filho de Clemencia Francisca de Oliveira, residente e domiciliado na
Rua Coronel Silvestre Lopes, nº 1771, centro de Esperantina-PI;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outros, a acompanhar políticas públicas de natureza criminal e fatos ainda não sujeitos a Inquérito Civil (Res. CNMP n. 174/2017, art. 8º, II e IV);
R E S O L V E:
INSTAURAROPROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA) nº 19/2022, SIMP
000351-160/2022, para acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para a viabilização e celebração de eventual Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), na pendência dos autos criminais n° 0000410-66.2019.8.18.0050, na 02º Vara Criminal da Comarca de Esperantina,
presentes os requisitos legais, para posterior homologação judicial.
DETERMINANDO:
A NOMEAÇÃO da Assessora de Promotoria de Justiça, IOLANDA DE CASTELO BRANCO BONIFACIO, para secretariar este procedimento;
ATRAMITAÇÃOELETRÔNICAdo feito;
A pronta DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, observada a pauta de audiências judiciais e extrajudiciais, visando, entre outras, à
discussão dos termos do ANPP, bem como para, presentes os requisitos legais, discutidos e acordados os termos dele, oportunizar-se a
celebração deste negócio jurídico de natureza processual, devendo-se proceder à necessária notificação das partes envolvidas, nos termos das
considerações acima registradas;
A JUNTADA de cópias integrais do auto de prisão em flagrante dos autos n° 0000410- 66.2019.8.18.0050, em PDF, ao PA em questão;
O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word e PDF, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM), para
conhecimento;
O ENVIOda presente Portaria de Instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A AFIXAÇÃOde cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
AELABORAÇÃO DEMINUTA,a ser inserida no sistema PJe, informando ao Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Esperantina sobre a instauração do PA em questão e sobre a necessidade de os autos ficarem acautelados
junto ao Ministério Público para viabilização do ANPP;
A FIXAÇÃO do prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo
mesmo período, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
PromotorTitularda1ªPromotoriadeJustiçadeEsperantina

2.4. 97ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA ELEITORAL DE TERESINA24086
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 01/2022 - 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA E DA 97ª ZONA ELEITORAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA - PI e da PROMOTORIA
ELEITORAL DA 97ª ZONA, no exercício de suas funções institucionais de que tratam os artigos 127, 129, incisos II, VII e IX, da Constituição
Federal, e
CONSIDERANDO as condições de elegibilidade dos militares previstas no art. 14, § 8º, e art. 142, § 3º, inciso V, da Constituição Federal,
aplicáveis aos militares do Estado do Piauí por força do § 1º do art. 42 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal veda ao militar da ativa a filiação a partido político (art. 42, § 1º, c/c art. 142, § 3º, inc. V, da
Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o militar, sem função de comando, que pretenda exercer sua capacidade eleitoral passiva deve afastar-se a partir do
pedido de seu registro de candidatura, não se sujeitando ao prazo de três meses do art. 1, inc. II, alínea "l", da LC nº 64/1990;
CONSIDERANDO que, conforme o art. 75 da Lei nº 3.808/1981, a agregação é a situação na qual o militar da ativa deixa de ocupar vaga na
escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número.
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RESOLVE:
RECOMENDAR aos Excelentíssimos Senhores Comandantes-Gerais da Polícia Militar do Estado do Piauí e do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Piauí que, considerando os direitos constitucionais e legais acima preconizados, adotem as orientações abaixo no âmbito de suas
atribuições legais:
O militar que contar menos de 10 (dez) anos de serviço que desejar concorrer a cargos político-eletivos deverá afastar-se, ou seja, ser
desligado definitivamente da organização a que pertence, na forma da legislação vigente, desde a apresentação do pedido de registro de
candidatura, ex vi do inciso I do § 8º do art. 14 da Constituição Federal.
O desligamento da corporação militar de que trata o item anterior é irreversível, ou seja, o militar afastado não poderá regressar às fileiras
mesmo se o pedido de registro de candidatura for indeferido ou se não for eleito.
O militar que contar com mais de 10 (dez) anos de serviço que desejar concorrer a cargos político-eletivos deverá ser agregado a partir da data
da apresentação do pedido de registro de candidatura, nos termos do inciso II do § 8º do art. 14 da Constituição Federal.
Na hipótese do item anterior, caso o pedido de registro de candidatura seja indeferido ou não tenha sido eleito, o militar poderá retornar ao
serviço ativo, reassumindo seu posto ou graduação e suas funções.
O candidato militar eleito que contar com mais de 10 (dez) anos de serviço passará, automaticamente, à inatividade no ato da diplomação
(Constituição Federal, art. 14, § 8º, inciso II, parte final).
Devem ser observadas as diretrizes e vedações contidas na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.610/2019.
A presente Recomendação deverá ter ampla divulgação na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Piauí, com publicação nos
boletins e sítios eletrônicos das corporações e encaminhamento de cópias aos comandantes das unidades militares.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e encaminhe-se cópias às autoridades acima direcionadas.
Teresina - PI, 20 de junho de 2022
ASSUERO STEVENSON PEREIRA OLIVEIRA
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR
DA 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA E DA 97ª ZONA ELEITORAL

2.5. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24088
PROCEDIMENTO: 000187-426/2022
CLASSE: NOTÍCIADEFATO
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça, a Notícia de Fato Nº 000167-426/2022, com a finalidade de apurar denúncia relativa a suposto
funcionamento irregular das bombas de drenagem da Estação Elevatória de Água, localizada na Av. Boa Esperança - Olarias, Teresina - PI,
64004-000. As referidas bombas servem para dar vazão às águas das lagoas localizadas na região norte da cidade de Teresina, como é o caso
da lagoa localizada no bairro Mafrense.
No fito de resolutividade, esta Promotoria de Justiça expediu aos 25 de Maio de 2022, o Ofício 528/2022-24ªPJ(g)/MPPI à Superintendência
Municipal de Ações Administrativas Descentralizadas Norte, solicitando a realização de uma vistoria no local com o objetivo de identificar se as
bombas estavam, ou não, em condições adequadas de funcionamento.
Em resposta a esta Promotoria de Justiça, a Superintendência Municipal de Ações Administrativas Descentralizadas Norte encaminhou o Ofício
Nº 1463/2022 respondendo aos questionamentos trazidos no Ofício 528/2022, juntamente de um Relatório de Vistoria Técnico tratando da atual
situação das bombas localizadas na Avenida Boa Esperança, S/N. Após a análise feita no local, ficaram constatados os seguintes fatos:
"Segundo relatório apresentado pela empresa contratada (documento nº 4688842) temos 08 (oito)bombas e 02 (dois) geradores de apoio para
uma eventual falta de energia. Tais equipamentos encontram-se revisados, programados e em pleno funcionamento. Encontra-se, também,
acostado aos autos relatório emitido pela própria SAAD Norte (documento nº 4712748) demonstrando o bom funcionamento das referidas
bombas. Vale ressaltar que atualmente o nível d'água encontra-se baixo, tendo em vista a diminuição do período chuvoso, fato que torna
desnecessário o funcionamento de todas as bombas disponíveis."
Ainda, além de Registro Fotográfico, no Relatório de Vistoria Técnico encaminhado por esta SAAD, foi informando como anda o atual estado de
funcionamento destas bombas, relatando o que se segue:
"Atualmente, o nível das águas baixou devido a diminuição no volume das chuvas, reduzindo inclusive a necessidade de uso de todas as
bombas. Assim, torna-se desnecessário deixá-las ligadas continuamente, pois o controle da vazão das águas das lagoas também é realizado
através das comportas, sendo imprescindível apenas quando ocorre situação concreta de elevação do nível das águas, conforme demonstrado
nas imagens 01, 02, 03 e 04.Por fim, atendendo ao princípio constitucional da economicidade pública que objetiva a minimização dos gastos
públicos, com obtenção do resultado esperado sem comprometimento dos padrões de qualidade,é inviável mantê-las em pleno funcionamento,
tendo em vista que o gasto com a energia fica bastante elevado."
Dessa forma, em face das informações contidas no Relatório Técnico de Vistoria, é possível concluir que o óbice responsável pela instauração da
denúncia não encontra nenhum fundamento, restando, portanto, por parte deste Órgão Ministerial, a conclusão deste procedimento.
Considerando, portanto, a Resolução nº 174 de 04 de julho de 2017 - Conselho Nacional do Ministério Público em seu Art. 4º, I, verbis:
"Art. 4º - A Notícia de Fato será Arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;(...)"
Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTOdo procedimento, inclusive com baixa no Sistema SIMP, sem prejuízo do cumprimento das
formalidades previstas pela Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 13 de Junho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ª PJ - Meio Ambiente e Urbanismo

2.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AGUA BRANCA24089
Notícia de Fato nº 11/2022
SIMP Nº 268-166/2022
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato registrada no SIMP 268-166/2022, na qual o GAECO/MPPI encaminhou cópia de despacho do PIC 08/2020 o qual
fora acompanhado de vários empenhos do município de Lagoinha para a empresa GREENCARD, CNPJ 24.011.070/0001-06.
Não houve indicação de quais seriam as irregularidades/ilegalidades ocorridas no respectivo processo licitatório.
O Essencial a relatar.
Calha acentuar que não há fato relevante ou elementos suficientes que repousam na presente notícia de fato, capaz de ensejar a conversão do
procedimento em Inquérito Civil Público ou elementos para ajuizamento de ação judicial, de sorte que determino o ARQUIVAMENTO da presente
Notícia de Fato, com a respectiva baixa no SIMP, e a publicação da presente decisão no DOEMPPI, intimando-se o noticiante, a teor do que
dispõe a Resolução 174/2017 do CNMP. Fiquem os autos eletrônicos à disposição para atividade correicional.
Cumpra-se.
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Água Branca (PI), quarta-feira, 15 de junho de 2022, 09:39:03.
MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça
SIMP Nº 216-166/2022
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato registrada no SIMP 216-166/2022.
Em despacho, foi determinado a notificação do noticiante para complementar suas alegações, tendo este quedado-se inerte.
O essencial a relatar.
Considerando que a presente Notícia de Fato é desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de qualquer apuração
por parte do Ministério Público, bem como o noticiante, devidamente intimado, não complementou as informações quedando-se inerte, determino,
nos termos do art. 4º, inciso III da Resolução 174/2017 CNMP o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, determinando, ainda, a
notificação do noticiante para, querendo, num prazo de dez dias, interpor pedido de reconsideração, nos termos do art. 4º, §1º da Resolução
174/2017 CNMP, findo o prazo sem recurso, proceda-se o arquivamento definitivo no SIMP e, em caso de recurso, venham-me conclusos para
análise.
Ressalto que em caso de apresentação de novas provas outro procedimento será instaurado na Promotoria.
Publique-se a presente decisão no Diário Eletrônico do MPPI. Cumpra-se.
Água Branca (PI), quarta-feira, 15 de junho de 2022, 09:01:19.
MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça
SIMP Nº 199-166/2022
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato registrada no SIMP 000199-166/2022, na qual o noticiante informa possível violação de direito de idoso. O MP oficiou
a noticiante para juntar comprovação do articulado na inicial, não tendo juntado nenhum laudo médico que respaudasse seu pedido.
O Essencial a relatar.
Calha acentuar que não há fato relevante ou elementos suficientes que repousam na presente notícia de fato, capaz de ensejar a conversão do
procedimento em Inquérito Civil Público ou elementos para ajuizamento de ação judicial, de sorte que determino o ARQUIVAMENTO da presente
Notícia de Fato, com a respectiva baixa no SIMP, e a publicação da presente decisão no DOEMPPI, intimando-se o noticiante, a teor do que
dispõe a Resolução 174/2017 do CNMP. Fiquem os autos eletrônicos à disposição para atividade correicional.
Cumpra-se.
Água Branca (PI), terça-feira, 14 de junho de 2022, 11:18:42.
MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça
SIMP Nº 255-166/2022
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato registrada no SIMP 000255-166/2022, na qual o noticiante informa possível violação de direito relativo a idoso.
Notificado o noticiante, a comprovar fato este não comprovou o requerido pelo MP.
O Essencial a relatar.
Calha acentuar que não há fato relevante ou elementos suficientes que repousam na presente notícia de fato, capaz de ensejar a conversão do
procedimento em Inquérito Civil Público ou elementos para ajuizamento de ação judicial, de sorte que determino o ARQUIVAMENTO da presente
Notícia de Fato, com a respectiva baixa no SIMP, e a publicação da presente decisão no DOEMPPI, intimando-se o noticiante, a teor do que
dispõe a Resolução 174/2017 do CNMP. Fiquem os autos eletrônicos à disposição para atividade correicional.
Cumpra-se.
Água Branca (PI), terça-feira, 14 de junho de 2022, 11:18:42.
MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça

2.7. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS24090
SIMP nº 000088-370/2020
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência
de queimadas e incên- dios florestais no Município de São Luís do Piauí-PI.
Foi expedida a recomendação nº 71/2020 para que o Município de São Luís do Piauí, nas pessoas de seus Prefeito e Secretário Municipal de
Meio Ambiente, adotassem as seguintes providências: a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação
Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias; b) suspender temporaria- mente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização
de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis", ca- racterizadas pela
baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas; c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei, conforme minuta
encaminhada.
Instada a se manifestar, a Secretaria de Meio Ambiente informou que acata a referida recomendação.
Em seguida, foi requisitado ao Município em referência que encaminhasse a documentação comprobatória do cumprimento da recomendação nº
71/2020.
Em resposta, o requerido informou que acatou integralmente a recomenda- ção expedida, promovendo a veiculação da mídia contendo arquivos
de áudio referentes ao "Projeto Corta Fogo" na rádio da cidade, divulgação nas redes sociais e em locais públicos, por meio da exposição de
cartazes, bem como enviou à Câmara Municipal Projeto de Lei dis- pondo sobre a proibição de queimadas no âmbito do município, anexando o
projeto de lei nº 03/2022.
Alegou que suspendeu a autorização de queima controlada nas áreas urbana e rural do Município, que não houve nenhuma solicitação desse
tipo nos últimos 04 anos, e
que por ser um município de pequeno porte, não tem muitas intercorrências, razão pela qual não foi elaborado o Plano de Atuação Emergencial.
Novas diligências determinando que o requerido elaborasse o Plano de Atua- ção Emergencial supracitado, informasse se o município realiza a
fiscalização de terrenos par- ticulares e baldios, devendo encaminhar o relatório mensal das atividades fiscalizatórias e a documentação
comprobatória da suspensão temporária da emissão de autorização de queima controlada.
Em resposta, o ente municipal encaminhou o Plano de Ação de Combate às Queimadas e informou que o município realiza, através da equipe
informada no referido pla- no, a fiscalização de terrenos particulares e baldios para identificação de queimadas irregula- res na zona urbana e
rural.
É o relato essencial.
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP dispõe, em seu art. 8º, sobre a instauração de procedimento
administrativo:
Art. 8º O procedimento administrativo é o instrumento próprio da ati- vidade-fim destinado a:
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- acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamen- to de conduta celebrado;
- acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
- apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indispo- níveis;
-embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
O cerne da demanda vincula-se a aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de São Luís
do Piauí.
Dessa maneira, através das documentações carreadas nos autos, verifica-se que foi acatada a recomendação e requisições ministeriais,
inclusive o requerido vem
adotando as medidas necessárias para prevenir a ocorrência de queimadas no Município em referência.
Neste sentido, a atuação ministerial cumpriu os fins a que se destinou, uma vez que as orientações contidas na recomendação e nas requisições
ministeriais foram efetuadas, consoante documentação anexada aos autos, portanto, não há necessidade de perpetuar o presente procedimento,
posto que sua natureza não pode ser ad eternum. Desta forma, caso sobrevenham demandas específicas relacionadas à temática, este Parquet
voltará a atuar.
Assim, por todo o exposto, eis que exaurido objeto aventado, promovo o ARQUIVAMENTOdo presente Procedimento Administrativo, realizandose os procedimentos de praxe.
Publique-se em DOEMP e comunique o CAOMA.
Após, arquive-se o feito, com as baixas e registros necessários, conforme art.
12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Reso- lução nº 174/2017.
CUMPRA-SE.
Picos/PI, data e assinatura eletrônica.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça

2.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA 24091
PORTARIA Nº 018/2022
(Procedimento Administrativo nº 014/2022)
Finalidade: Acompanhar formação do Conselho FUNDEB do município de Cajueiro da Praia - Converter NF 003/2022 em Procedimento
Administrativo 014/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo art. 201, inciso VI da Lei
8.069/90 e pelo Art. 8º, III da Resolução nº 174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 003/2022 (SIMP 000235-197/2021), visando apurar
requerimento formulado pela Associação dos Moradores de Barra Grande-PI, onde se imputa que a administração executiva municipal não
estaria cumprindo os requisitos quanto a formação do Conselho FUNDEB;
CONSIDERANDO que a Constituição da República dispõe que a educação é direito de todos e dever do Estado e da Família (art. 205);
CONSIDERANDO ter 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 para garantir que o Conselho FUNDEB seja formado de forma adequada e
nos ditames da lei. 14.113/2020 ( Lei do FUNDEB).
RESOLVE:
Convertera Notícia de Fato nº 003/2022 (SIMP 000235-197/2022) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022.
Nomeio para secretariar o procedimento as servidoras Bianca Linhares Santos, Natália Brito do Nascimento e Suzana Brito Guglovici.
DETERMINO desde logo:
O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
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;
Oficie-se a Secretária de Educação de Cajueiro da Praia, para que responda objetivamente os quesitos abaixo, apresentando a comprovação em
cada uma das respostas, no prazo de 15 (quinze) dias:
a) O edital de convocação SEMED 001/2022-Conselho FUDEB teve ampla publicidade? Isto é diário oficial, site do município, divulgação em
redes sociais do Município e/ou qualquer outra comunicação que torna-se o mesmo conhecido pela Comunidade?
b) O requerimento formulado pela Associação dos moradores de Barra Grande-PI via e-mail foi respondido?
c) Apresente a Promotoria de Justiça cópia de todo procedimento de escolha dos membros do Conselho FUDEB.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, por correspondência eletrônica, da presente prorrogação.
Após a resposta, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
Luís Correia, 08 de junho de 2022.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor De Justiça

2.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UNIÃO 24092
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 13/2022
SIMP 000483-143/2021
PORTARIA nº 14/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por sua Promotora de Justiça adiante assinada, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VI, IX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos assegurados
pela Constituição da República, conforme dispõe o seu art. 129, inciso II;
CONSIDERANDO que o inc. I do art. 26 da Lei n. 8.625/93 faculta ao Ministério Público a instauração de Inquéritos Civis Públicos e
Procedimentos Administrativos e que a Lei Complementar Estadual n. 738/2019 determina em seu art. 91, incs. I e III, ser atribuição do Ministério
Público a instauração de inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes, bem como a requisição de informações e
documentos a entidades públicas e privadas, matéria também regrada pelo Ato n. 398/2018/PGJ;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da coletividade e proteção do meio
ambiente e outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos arts. 127 e 129, incs. II e III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outras, a acompanhar o cumprimento das cláusulas de termos ajustados (medidas de proteção) no âmbito das Promotorias de Justiça, bem como
para apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 10.741/2005 - Estatuto do Idoso;
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CONSIDERANDO o disposto na NOTÍCIA DE FATO (NF) SIMP 000483-143/2021, que tem como objeto averiguar situação vulnerabilidade de
pessoa idosa;
CONSIDERANDO que decorreu o prazo de prorrogação sem que todos os fatos constantes na NF em questão fossem apurados;
RESOLVE:
CONVERTER a NF SIMP 000483-143/2021 no presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO(PA) nº 13/2022, com a finalidade de averiguar
suposta situação de vulnerabilidade dos idosos Manoel Nunes Pereira e Diva Nunes de Moraes, ocasionada por seu filho Raimundo Nonato de
Moraes Pereira, DETERMINANDO-SE, desde já, as seguintes diligências:
1) A ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente no SIMP;
2) A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria de Justiça SILAYLLA MARIA AMORIM RODRIGUES e SÂMIO FALCÃO MENDES FILHO, para
secretariarem este procedimento;
3) O ENCAMINHAMENTO do arquivo em formato word à Secretaria-Geral para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico (DOEMP/PI),
certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial, bem como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e
da Cidadania (CAODEC) e ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento;
4) A FIXAÇÃO do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
5) A AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural da Promotoria do Fórum Local, para fins de publicidade do ato;
6) O APRAZAMENTO DE AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, respeitada a pauta judicial e extrajudicial prévia, devendo-se proceder à notificação do
Sr. Raimundo Nonato de Moraes Pereira;
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
União/PI, data da assinatura eletrônica.
(assinado digitalmente)
RENATA MÁRCIA RODRIGUES SILVA
Promotora de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça de União
respondendo pela 2ª PJ de União
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP) nº 002/2022
SIMP 000489-143/2021
PORTARIA nº 15/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por sua Promotora de Justiça adiante assinada, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VI, IX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos assegurados
pela Constituição da República, conforme dispõe o seu art. 129, inciso II;
CONSIDERANDO que o inc. I do art. 26 da Lei n. 8.625/93 faculta ao Ministério Público a instauração de Inquéritos Civis Públicos e
Procedimentos Administrativos e que a Lei Complementar Estadual n. 738/2019 determina em seu art. 91, incs. I e III, ser atribuição do Ministério
Público a instauração de inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes, bem como a requisição de informações e
documentos a entidades públicas e privadas, matéria também regrada pelo Ato n. 398/2018/PGJ;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da coletividade e proteção do meio
ambiente e outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos arts. 127 e 129, incs. II e III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, à luz do art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO o disposto na NOTÍCIA DE FATO (NF) SIMP 000489143/2021, que averígua suposto desvio de recursos públicos, onde o
Município de União, na figura do gestor Gustavo Conde Medeiros, estaria mantendo, com pagamento de despesas, poços utilizados por
particulares;
CONSIDERANDO que decorreu o prazo de prorrogação sem que todos os fatos constantes na NF em questão fossem apurados;
RESOLVE:
CONVERTER a NF SIMP 000489-143/2021no presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP) nº 002/2022, com o objetivo de averiguar
suposto desvio de recursos públicos, onde o Município de União, na figura do gestor Gustavo Conde Medeiros, estaria mantendo, com
pagamento de despesas, poços utilizados por particulares, DETERMINANDO-SE, desde já, as seguintes diligências:
1) A ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente no SIMP;
2) A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria de Justiça SILAYLLA MARIA AMORIM RODRIGUES e SÂMIO FALCÃO MENDES FILHO, para
secretariarem este procedimento;
3) O ENCAMINHAMENTO do arquivo em formato word à Secretaria Geral para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI
(DOEMP/PI), visando amplo conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial, em
cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4) A REMESSA de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção (CACOP), para conhecimento, conforme
determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
5) A FIXAÇÃO do prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
6) A AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural da Promotoria do Fórum Local, para fins de publicidade do ato;
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
União/PI, data da assinatura eletrônica.
(assinado digitalmente)
RENATA MÁRCIA RODRIGUES SILVA
Promotora de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça de União
Respondendo pela 2ª PJ de União
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 14/2022
SIMP 000376-143/2021
PORTARIA nº 16/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por sua Promotora de Justiça adiante assinada, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VI, IX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos assegurados
pela Constituição da República, conforme dispõe o seu art. 129, inciso II;
CONSIDERANDO que o inc. I do art. 26 da Lei n. 8.625/93 faculta ao Ministério Público a instauração de Inquéritos Civis Públicos e
Procedimentos Administrativos e que a Lei Complementar Estadual n. 738/2019 determina em seu art. 91, incs. I e III, ser atribuição do Ministério
Público a instauração de inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes, bem como a requisição de informações e
documentos a entidades públicas e privadas, matéria também regrada pelo Ato n. 398/2018/PGJ;
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CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da coletividade e proteção do meio
ambiente e outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos arts. 127 e 129, incs. II e III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo (PA) é destinado ao acompanhamento e fiscalização, de cunho permanente ou não, de
fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a
inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que decorreu o prazo de prorrogação sem que todos os fatos constantes na NF 000376-143/2021 fossem apurados;
RESOLVE:
CONVERTER a NF SIMP 000376-143/2021 no presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 15/2022, com objetivo de fomentar o
cumprimento art. 19-A da Lei Orgânica do Município de União/PI, DETERMINANDO-SE, desde já, as seguintes diligências:
1) A ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente no SIMP;
2) A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria de Justiça SILAYLLA MARIA AMORIM RODRIGUES e SÂMIO FALCÃO MENDES FILHO, para
secretariarem este procedimento;
3) A SOLICITAÇÃO de informações à Câmara Municipal sobre os fatos narrados, devendo esclarecer se outros gestores já cumpriram a
determinação legal contida na Lei Orgânica (art. 19-A);
4) O ENCAMINHAMENTO do arquivo em formato word à Secretaria Geral para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI
(DOEMP/PI), visando amplo conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial, em
cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
5) A REMESSA de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção (CACOP), para conhecimento, conforme
determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
6) A FIXAÇÃO do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
União/PI, data da assinatura eletrônica.
(assinado digitalmente)
RENATA MÁRCIA RODRIGUES SILVA
Promotora de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça de União
Respondendo pela 2ª PJ de União
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 15/2022
SIMP 000505-143/2021
PORTARIA nº 19/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por sua Promotora de Justiça adiante assinada, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VI, IX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos assegurados
pela Constituição da República, conforme dispõe o seu art. 129, inciso II;
CONSIDERANDO que o inc. I do art. 26 da Lei n. 8.625/93 faculta ao Ministério Público a instauração de Inquéritos Civis Públicos e
Procedimentos Administrativos e que a Lei Complementar Estadual n. 738/2019 determina em seu art. 91, incs. I e III, ser atribuição do Ministério
Público a instauração de inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes, bem como a requisição de informações e
documentos a entidades públicas e privadas, matéria também regrada pelo Ato n. 398/2018/PGJ;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da coletividade e proteção do meio
ambiente e outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos arts. 127 e 129, incs. II e III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outras, a acompanhar o cumprimento das cláusulas de termos ajustados (medidas de proteção) no âmbito das Promotorias de Justiça, bem como
para apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 10.741/2005 - Estatuto do Idoso;
CONSIDERANDO o disposto na NOTÍCIA DE FATO (NF) SIMP 000505-143/2021, que tem como objeto averiguar situação vulnerabilidade de
pessoa idosa;
CONSIDERANDO que decorreu o prazo de prorrogação sem que todos os fatos constantes na NF em questão fossem apurados;
RESOLVE:
CONVERTER a NF SIMP 000505-143/2021 no presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO(PA) nº 15/2022, com a finalidade de apurar
situação de vulnerabilidade do idoso OSMAR ALVES DE SOUSA, ocasionada por seu ilho Osmar Junior de Sousa, DETERMINANDO-SE, desde
já, as seguintes diligências:
1) A ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente no SIMP;
2) A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria de Justiça SILAYLLA MARIA AMORIM RODRIGUES e SÂMIO FALCÃO MENDES FILHO, para
secretariarem este procedimento;
3) O ENCAMINHAMENTO do arquivo em formato word à Secretaria-Geral para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico (DOEMP/PI),
certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial, bem como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e
da Cidadania (CAODEC) e ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento;
4) A FIXAÇÃO do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
5) A AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural da Promotoria do Fórum Local, para fins de publicidade do ato;
6) A REMESSA de cópia dos autos à 1ª PJ de União, para adoção das providências que entender cabíveis no âmbito de suas atribuições;
7) A NOTIFICAÇÃO ao noticiante, para que, em 05 (cinco) dias úteis, informe se possui interesse em ajuizar medidas protetivas;
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
União/PI, data da assinatura eletrônica.
(assinado digitalmente)
RENATA MÁRCIA RODRIGUES SILVA
Promotora de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça de União
respondendo pela 2ª PJ de União
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 18/2022
SIMP 000531-143/2021
PORTARIA nº 27/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por sua Promotora de Justiça adiante assinada, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VI, IX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos assegurados
pela Constituição da República, conforme dispõe o seu art. 129, inciso II;
CONSIDERANDO que o inc. I do art. 26 da Lei n. 8.625/93 faculta ao Ministério Público a instauração de Inquéritos Civis Públicos e
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Procedimentos Administrativos e que a Lei Complementar Estadual n. 738/2019 determina em seu art. 91, incs. I e III, ser atribuição do Ministério
Público a instauração de inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes, bem como a requisição de informações e
documentos a entidades públicas e privadas, matéria também regrada pelo Ato n. 398/2018/PGJ;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da coletividade e proteção do meio
ambiente e outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos arts. 127 e 129, incs. II e III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outras, a acompanhar o cumprimento das cláusulas de termos ajustados (medidas de proteção) no âmbito das Promotorias de Justiça, bem como
para apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 10.741/2005 - Estatuto do Idoso;
CONSIDERANDO o disposto na NOTÍCIA DE FATO (NF) SIMP 000531-143/2021, que tem como objeto averiguar situação vulnerabilidade de
pessoa idosa;
CONSIDERANDO que decorreu o prazo de prorrogação sem que todos os fatos constantes na NF em questão fossem apurados;
RESOLVE:
CONVERTER a NF SIMP 000531-143/2021 no presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 18/2022, com a finalidade de averiguar
suposta situação de vulnerabilidade da idosa Susana Lobão Bacelar (74 anos), portadora de necessidades especiais, DETERMINANDO-SE,
desde já, as seguintes diligências:
1) A ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente no SIMP;
2) A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria de Justiça SILAYLLA MARIA AMORIM RODRIGUES e SÂMIO FALCÃO MENDES FILHO, para
secretariarem este procedimento;
3) O ENCAMINHAMENTO do arquivo em formato word à Secretaria-Geral para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico (DOEMP/PI),
certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial, bem como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e
da Cidadania (CAODEC) e ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento;
4) A FIXAÇÃO do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
5) O cumprimento do despacho retro.
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
União/PI, data da assinatura eletrônica.
(assinado digitalmente)
RENATA MÁRCIA RODRIGUES SILVA
Promotora de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça de União
respondendo pela 2ª PJ de União
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 22/2022
SIMP 000505-143/2021
PORTARIA nº 31/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por sua Promotora de Justiça adiante assinada, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VI, IX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos assegurados
pela Constituição da República, conforme dispõe o seu art. 129, inciso II;
CONSIDERANDO que o inc. I do art. 26 da Lei n. 8.625/93 faculta ao Ministério Público a instauração de Inquéritos Civis Públicos e
Procedimentos Administrativos e que a Lei Complementar Estadual n. 738/2019 determina em seu art. 91, incs. I e III, ser atribuição do Ministério
Público a instauração de inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes, bem como a requisição de informações e
documentos a entidades públicas e privadas, matéria também regrada pelo Ato n. 398/2018/PGJ;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da coletividade e proteção do meio
ambiente e outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos arts. 127 e 129, incs. II e III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outras, a acompanhar o cumprimento das cláusulas de termos ajustados (medidas de proteção) no âmbito das Promotorias de Justiça, bem como
para apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 10.741/2005 - Estatuto do Idoso;
CONSIDERANDO o disposto na NOTÍCIA DE FATO (NF) SIMP 000452-143/2021, instaurado a partir de solicitação de abatimento em conta de
energia elétrica de José Raimundo Tores Bispo (63 anos), em razão de tratamento de oxigenoterapia;
CONSIDERANDO que decorreu o prazo de prorrogação sem que todos os fatos constantes na NF em questão fossem apurados;
RESOLVE:
CONVERTER a NF SIMP 000452-143/2021 no presente domiciliar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO(PA) nº 22/2022, com afinalidade
viabilizar o abatimento em conta de energia elétrica de José Raimundo Tores Bispo (63 anos), em razão de tratamento de oxigenoterapia,
DETERMINANDO-SE, desde já, as seguintes diligências:
1) A ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente no SIMP;
2) A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria de Justiça SILAYLLA MARIA AMORIM RODRIGUES e SÂMIO FALCÃO MENDES FILHO, para
secretariarem este procedimento;
3) O ENCAMINHAMENTO do arquivo em formato word à Secretaria-Geral para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico (DOEMP/PI),
certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial, bem como ao Centro de Apoio Operacional deDefesa da Saúde
(CAODS) e ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento;
4) A FIXAÇÃO do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
5) A AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural da Promotoria do Fórum Local, para fins de publicidade do ato;
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
União/PI, data da assinatura eletrônica.
(assinado digitalmente)
RENATA MÁRCIA RODRIGUES SILVA
Promotora de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça de União
respondendo pela 2ª PJ de União

2.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI24096
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 02/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seurepresentante com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de Piripiri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal; 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85; 25, IV, "a", da Lei n° 8.625/93; e
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36, IV, "c", da Lei Complementar Estadual n° 12/93; e:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja, o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna, que confere à assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde), em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria de Justiça o Procedimento Administrativo nº 24/2021 (SIMP 1250-368/2021), que visa a garantir
o fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento do paciente V. M. M. V, filho de Skarlatt Ohana Bezerra Moura, diagnosticado com
CID 10 F90.0 (Distúrbio da atividade e da atenção), F91.3 (Distúrbio Desafiador e de Oposição) e dificuldade de aprendizagem;
CONSIDERANDO que foi prescrito ao paciente o medicamento Prometazine (25 mg), pertencente ao Componente Básico da Relação Nacional
de Medicamentos - RENAME;
CONSIDERANDO que foram prescritos, ainda, os fármacos Sertralina 50mg e Concerta 36mg, que não pertencem ao Componente
Básico da Relação Nacional de Medicamentos - RENAME, contudo, são essenciais para a manutenção da saúde do paciente, conforme
prescrição médica acostada aos autos;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/90 define no artigo 2º que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício"; e em seu artigo 6º, inciso I, alínea "d", que "estão incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS): a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica";
CONSIDERANDO que vigora, no âmbito do direito à saúde, o princípio do atendimento integral, preconizado nos artigos 198, II, da Constituição
Federal, e 7º, II, da Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica do SUS), pelo qual cabe ao Poder Público prestar a assistência, aos que necessitam do SUS,
da forma que melhor garanta o tratamento aos pacientes;
CONSIDERANDO que "o direito subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela
própria Constituição da República, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável o Poder Público, a quem incumbe formular e
implementar políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar";
CONSIDERANDO que, no âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles
padronizados na RENAME, atualizada por meio da Portaria GM/MS Nº 3047, de 28/11/2020, e se encontra disponível no sítio eletrônico
do Ministério da Saúde, no endereço http://portalms.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica;
CONSIDERANDO que as responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e Municipal) estão definidas em 3 componentes,
quais sejam, Básico, Estratégico e Especializado, definidas na Resolução CIT nº 01/2012 e no Anexo XXVII da Portaria de Consolidação nº
2/2017 (Política Nacional de Assistência Farmacêutica);
CONSIDERANDO que o Componente Básico da Assistência Farmacêutica destina-se à aquisição de medicamentos e insumos, incluindo-se
aqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica à Saúde (Art. 34 da Portaria de Consolidação
do SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017);
CONSIDERANDO que o financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica é de responsabilidade da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, de modo que a parte federal é de R$ 5,10/habitante/ano, e as contrapartidas estadual e municipal devem ser de
no mínimo R$ 2,36/habitante/ano cada (art. 537 da Portaria de Consolidação do SUS nº. 06, de 28 de setembro de 2017);
CONSIDERANDO que, conforme estabelece a Política Nacional de Medicamentos, cabe ao gestor municipal do SUS assegurar o suprimento
dos medicamentos destinados à atenção básica à saúde de sua população, integrando sua programação à do Estado, bem assim
adquirir, além dos produtos destinados à atenção básica, outros medicamentos definidos no Plano Municipal de Saúde (Item 5, subitem
5.4 do Anexo 1, do Anexo XXVII da Portaria de Consolidação do SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017);
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso desuas atribuições constitucionais e legais, por intermédio do Promotor de Justiça
signatário, resolve:
RECOMENDAR:
Ao Secretário Municipal de Saúde de Piripiri, Sr. Gabriel Mauriz de Moura Rocha, que forneça regularmente os medicamentos Sertralina
(50mg), Concerta (36mg) e Prometazine (25mg) ao adolescente V.M.M.V, 12 anos de idade, filho de Skarlatt Ohana Bezerra Moura,
conforme prescrições médicas.
Recomenda, ainda, no caso de desabastecimento dos medicamentos, que providencie com urgência os fármacos, mediante agendamento do dia
e horário para recebimento pela representante legal do paciente.
Desde já adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, devendo ser encaminhados à
2ª Promotoria de Justiça de Piripiri os documentos comprobatórios do cumprimento desta recomendação, ao final do prazo de 10 (dez) dias
úteis.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público.
Sejam enviadas cópias ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), Conselho Municipal de Saúde e ao respectivo
destinatário.
Notifique-se o Conselho Municipal de Saúde, para acompanhamento do atendimento da recomendação.
Piripiri-PI, 17 de junho de 2022.
Silvano Gustavo Nunes de Carvalho
Promotor de Justiça

2.11. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA 24097
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Resta observado Procedimento Preparatório registrado em SIMP sob o Nº. 002001-369/2021, com a finalidade de apurar eventual crime de
desobediência, bem como, conduta omissiva perpetrada pelo Município de Parnaíba (PI), no curso do Processo Nº. 0802441-83.2018.8.18.0031,
com tramitação na 04ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba (PI), concernente à incidência de atos de improbidade administrativa, a partir da
reiterada omissão quanto ao cumprimento de decisão judicial exarada nos autos.
O presente procedimento teve início a partir da abertura de vista dos autos do Processo Nº. 0802441-83.2018.8.18.0031, pelo juízo da 04ª Vara
Cível da Comarca de Parnaíba (PI), em sede de decisão, via Documento Nº. 14004988, para extração de cópia, em razão da ausência de
manifestação do ente municipal, no prazo legal, ensejando a determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV, com posterior
decisão de bloqueio dos valores, em vista de ausência de cumprimento pelo ente municipal.
A partir de cópia dos autos, foi autuada a Notícia de Fato em SIMP Nº. 002001-369/2021, com tramitação na 01ª Promotoria de Justiça de
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Parnaíba (PI), tendo como diligências iniciais o encaminhamento de cópia dos autos do Processo Nº. 0802441-83.2018.8.18.0031, à Secretaria
Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba (PI), para providências necessárias quanto à distribuição à Promotoria de Justiça Criminal com
atribuição em matéria de Crime de Desobediência, tipificado no artigo 330, do Código Penal Brasileiro, para fins de apuração da conduta omissiva
do Procurador-Geral do Município de Parnaíba (PI), na seara criminal, bem como, a expedição de ofício ao Município de Parnaíba (PI), através do
seu Procurador-Geral, com cópia do Processo Nº. 0802441-83.2018.8.18.0031, para, querendo, apresentar manifestação nos autos, quanto à
configuração de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, caput, e inciso II, da Lei Nº. 8.429/1992, a partir do descumprimento de
determinação judicial exarada no curso do citado processo.
Em resposta ao Ofício Nº. 2054/2021-002001-369/2021-SUPJ/PHB-PI expedido em cumprimento às diligências iniciais, a Procuradoria-Geral do
Município de Parnaíba (PI) manifestou-se, por meio do Documento Nº. 33557586, no sentido de que o Processo Nº. 0802441-83.2018.8.18.0031
encontra-se extinto, não verificando-se prejuízo à parte que usou de todas as ferramentas judiciais a sua disposição para satisfazer o crédito.
Decorrido o prazo da Notícia de Fato, foi realizada a conversão dos autos em Procedimento Preparatório, a partir da Portaria Nº. 11-01/2022, via
Documento Nº. 34492585, com diligência no sentido de que o Município de Parnaíba (PI) esclarecesse os motivos que ensejaram o
descumprimento de determinação judicial exarada no curso do Processo Nº. 0802441-83.2018.8.18.0031.
Ato contínuo, em atendimento aos termos da portaria supracitada, foi expedido o Ofício N°. 1049/2022/2001-369/2021-SUPJ/PHB-PPI,
endereçado ao Procurador-Geral do Município de Parnaíba (PI). No entanto, conforme certidão presente nos autos, via Documento Nº.
53386987, decorreu o prazo do referido ofício sem manifestação pelo destinatário.
É o sucinto relatório.
Passo à manifestação.
O procedimento em lume tem por objetivo apurar eventual incidência de atos de improbidade administrativa a partir da reiterada omissão
praticada pelo Município de Parnaíba (PI), quanto ao cumprimento de decisão judicial exarada nos autos do Processo Nº. 080244183.2018.8.18.0031.
Nesse contexto, tem-se que conforme disposto na Lei Nº. 8.429/92, os atos de improbidade administrativa correspondem a situações que, a uma,
importem enriquecimento ilícito, a duas, causem prejuízo ao erário, a três, decorram de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro
ou tributário, bem como, atos atentatórios aos princípios da administração pública.
Destarte, o descumprimento de determinação judicial enquadrava-se na última situação acima exposta, como omissão indevida de prática de ato
de ofício, em descumprimento ao Princípio da Legalidade, incidindo, pois, em ato de improbidade administrativa que atentava contra os princípios
da Administração Pública, situação prevista no agora revogado artigo 11, inciso II, da Lei Nº. 8.429/1992.
Todavia, o referido dispositivo legal foi revogado em 26 de outubro de 2021, com a promulgação da Lei Nº. 14.230/2021, a qual alterou vários
artigos da lei de improbidade administrativa, conforme artigo 4º, da lei em comento. Por tal inovação legislativa, este órgão ministerial entende
não haver mais amparo legislativo na sustentação de ato ímprobo pela violação de princípios administrativos, diante do retardamento ou omissão
na prática de atos de ofício.
Ademais, conforme interpretação do novo texto legal do caput, do artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa, as situações enquadradas
como ato ímprobo que atentam contra os princípios da Administração Pública restam elencadas em rol taxativo, dispostos ao longo dos incisos do
referido artigo.
Conquanto a matéria seja recente e careça de posicionamento dos tribunais superiores, insta observar que o Superior Tribunal de Justiça - STJ já
se posicionou no sentido de que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica aplica-se às normas de direito administrativo sancionador,
senão vejamos:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS.
PERÍODO ANTERIOR A IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
APLICABILIDADE. I - Consoante o decidido pelo plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2026, o regime será determinado pela data
da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II- As condutas atribuídas ao
Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência
da Lei Municipal n. 04.03.2008 (fls.40/41e), quando já vigente a lei municipal n. 13.530/03, a qual prevê causa atenuantes de pena, não
observadas na punição. III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03,
porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º., XL, da Constituição da República, alcança as leis que
disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV - Destarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a
dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. V - a pretensão
relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na
via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. VI - Recurso em
Mandado de Segurança parcialmente provido. (RMS 37.031/SP, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, J. 8-2-2018).
Portanto, tem-se que o sistema de improbidade administrativa adotou os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre os quais a
legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei penal benéfica, restando o entendimento de que não há mais amparo legislativo que
fundamente a extração de cópia dos autos para fins de autuação de procedimento próprio de investigação acerca das condutas omissivas
perpetradas pelo Município de Parnaíba (PI), em razão da expressa alteração do caput, bem como, revogação do inciso II, do artigo 11, da Lei
Nº. 8.429/1992.
Assim, verifica-se que, com a alteração da lei de improbidade administrativa, mais precisamente quanto à revogação do inciso II, do artigo 11, da
Lei Nº. 8.429/1992, o presente procedimento perdeu seu objeto, visto que a conduta omissiva perpetrada pelo agente público nos autos não
possui previsão no rol taxativo de condutas elencadas no artigo 11, da norma supracitada, fato que embasa o processo de arquivamento dos
presentes autos, conforme disposição do artigo 10, caput, da Resolução CNMP Nº. 20/2007, senão vejamos:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de
fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do
procedimento preparatório."
Para fins de cumprimento do disposto no § 2º, do artigo 10, da Resolução do CNMP Nº. 23/2007, determino a remessa dos autos do presente
procedimento ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público para homologação deste arquivamento.
Cientifique-se o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba (PI), acerca do arquivamento, por via eletrônica, encaminhando cópia da
presente promoção de arquivamento, para fins de conhecimento, esclarecendo-lhe sobre a possibilidade de apresentar razões escritas ou
documentos, nos termos do artigo 10, § 3º, da Resolução do CNMP Nº. 23/2007.
Remetam-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Registros necessários em SIMP.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 15 de junho de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)

2.12. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR 24098
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA)Nº13/2022SIMPNº000013-062/2022
PORTARIANº013/2022
Instaurar Procedimento Administrativo para acompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de Campo Maior- PI.
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODEPIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Campo Maior, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, e no art. 37,
incisos I, V e VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO
que
a
Lei
nº
8.080/90
define
no
artigo
2º
que
"a
saúde
éumdireitofundamentaldoserhumano,devendooEstadoproverascondiçõesindispensáveis ao seu pleno exercício"; e em seu artigo 6º,
inciso I, alínea "d", que "estão incluídas... no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)... assistênciaterapêuticaintegral,
inclusive farmacêutica";
CONSIDERANDOque, no âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados
na Relação Nacional de Medicamentos - RENAME 2022, atualizada por meio da Portaria GM/MS Nº 3435, de 08/12/2021;
CONSIDERANDO que o Estado, o Distrito Federal e os Municípios poderãoadotar relações específicas e complementares de
medicamentos, em consonância comaRENAME,respeitadasasresponsabilidadesdosentespelofinanciamentodemedicamentos, de
acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores(art. 27 do Dec. nº. 7508/2011);
CONSIDERANDO que a Assistência Farmacêutica(AF) engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde,
tanto individual como
coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional;
CONSIDERANDO que as responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e Municipal) estão definidas em 3 componentes:
Básico, Estratégico e Especializado, definidas na Resolução CIT nº 01/2012 e no Anexo XXVII da Portaria de Consolidação nº 2/2017 (Política
Nacional de Assistência Farmacêutica);
CONSIDERANDO que o Componente Básico da Assistência Farmacêutica(CBAF)é constituído por uma relação de medicamentos e insumos
farmacêuticos relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica (Art. 34º da Portaria de Consolidação do
SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017);
CONSIDERANDOque o financiamento do CBAF é tripartite, mas a responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento à população é do
ente municipal, ressalvadas as variações de organização pactuadas por Estados e regiões de saúde (Consolidação do SUS nº. 06, de 28 de
setembro de 2017).
CONSIDERANDOque a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica envolve um grupo de ações desenvolvidas de forma articulada pelo
Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para garantir o custeio e o fornecimento dos medicamentos e insumos
essenciais destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica;
CONSIDERANDOque cabe ao gestor municipal, conforme Política Nacional de Medicamentos (Anexo XXVII da Portaria de Consolidação do SUS
nº. 02 / 2017):
"5. RESPONSABILIDADES DAS ESFERAS DE GOVERNO NO ÂMBITODOSUS
NoquerespeitaàsfunçõesdeEstado,osgestores,emcumprimentoaosprincípiosdoSUS,atuarãonosentidodeviabilizaropropósitodestaPolític
adeMedicamentos,qualseja,o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade
aosmedicamentos,apromoção.dousoracionaleoacessodapopulação àqueles consideradosessenciais.
5.4.Gestormunicipal
Noâmbitomunicipal,caberáàSecretariadeSaúdeouaoorganismocorrespondenteasseguintesresponsabilidades:
coordenareexecutaraassistênciafarmacêuticanoseurespectivoâmbito;
associar-se a outros municípios, por intermédio da organizaçãodeconsórcios,tendoemvistaaexecuçãodaassistênciafarmacêutica;
promover o uso racional de medicamentos junto à população,aosprescritoreseaosdispensadores;
treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimentodasresponsabilidadesdomunicípionoqueserefereaestaPolítica;
coordenar e monitorar o componente municipal de sistemasnacionais básicos para a Política de Medicamentos, de que sãoexemplos o
de Vigilância Sanitária, o de Vigilância EpidemiológicaeodeRede deLaboratóriosdeSaúde Pública;
implementarasaçõesdevigilânciasanitáriasobsuaresponsabilidade;
asseguraradispensaçãoadequadadosmedicamentos;
definir a relação municipal de medicamentos essenciais, combase na RENAME, a partir das necessidades decorrentes do
perfilnosológicoda população;
assegurarosuprimentodosmedicamentosdestinadosàatençãobásicaàsaúdedesuapopulação,integrandosuaprogramação à do estado,
visando garantir o abastecimento deformapermanenteeoportuna;
adquirir,alémdosprodutosdestinadosàatençãobásica,outros medicamentos essenciais que estejam definidos no
PlanoMunicipaldeSaúdecomoresponsabilidadeconcorrentedomunicípio;
utilizar, prioritariamente, a capacidade dos laboratórios oficiaisparaosuprimentodasnecessidadesdemedicamentosdomunicípio;
l.investir na infra-estrutura de centrais farmacêuticas e dasfarmácias dos serviços de saúde, visando assegurar a qualidadedos
medicamentos;
m)receber,armazenaredistribuiradequadamenteosmedicamentossobsuaguarda."
CONSIDERANDOque para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, o Ministério da Saúde disponibiliza
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), conforme art. 43 da
Portaria de Consolidação do SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí desenvolve no Plano Geral de Atuação, biênio 2022-2023, o Projeto "MPPI na
Garantia do Direito à Assistência Farmacêutica", que objetiva fomentar a gestão da Assistência Farmacêutica para garantir o acesso dos usuários
do SUS aos medicamentos do componente básico, nos polos Regionais de Campo Maior e Corrente, com base na legislação sanitária.
RESOLVE:
InstauraropresenteProcedimentoAdministrativonº13/2022,comfundamento no art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de
2017, a fim deacompanhar a gestãodaassistênciafarmacêuticanoMunicípiode CampoMaior,determinando as seguintes providências:
Autue-se e registe-se no SIMP a presente portaria e os documentos que a acompanham, publicando-a no Diário Eletrônico do Ministério Público
do Estado do Piauí, em atenção ao disposto no artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS, para conhecimento;
Requisite à Vigilância Sanitária Municipal a realização de inspeção nos serviços de Assistência Farmacêutica do município (Central de
Abastecimento Farmacêutico, Farmácia Central e farmácias das Unidades Básicas de Saúde);
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores Bruna Bezerra Neves e José Elton Tavares Rodrigues, lotado(a)(s) nesta
Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores
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deliberações.
Campo Maior-PI, datado e assinado digitalmente.
MÁRCIAAÍDADELIMASILVA
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA)Nº14/2022SIMPNº000014-062/2022
PORTARIANº014/2022
Instaurar Procedimento Administrativo para acompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de Jatobá do Piauí-PI.
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODEPIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Campo Maior, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, e no art. 37,
incisos I, V e VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO
que
a
Lei
nº
8.080/90
define
no
artigo
2º
que
"a
saúde
éumdireitofundamentaldoserhumano,devendooEstadoproverascondiçõesindispensáveis ao seu pleno exercício"; e em seu artigo 6º,
inciso I, alínea "d", que "estão incluídas... no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)... assistênciaterapêuticaintegral,
inclusive farmacêutica";
CONSIDERANDOque, no âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados
na Relação Nacional de Medicamentos - RENAME 2022, atualizada por meio da Portaria GM/MS Nº 3435, de 08/12/2021;
CONSIDERANDO que o Estado, o Distrito Federal e os Municípios poderãoadotar relações específicas e complementares de
medicamentos, em consonância comaRENAME,respeitadasasresponsabilidadesdosentespelofinanciamentodemedicamentos, de
acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores(art. 27 do Dec. nº. 7508/2011);
CONSIDERANDO que a Assistência Farmacêutica(AF) engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde,
tanto individual como
coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional;
CONSIDERANDO que as responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e Municipal) estão definidas em 3 componentes:
Básico, Estratégico e Especializado, definidas na Resolução CIT nº 01/2012 e no Anexo XXVII da Portaria de Consolidação nº 2/2017 (Política
Nacional de Assistência Farmacêutica);
CONSIDERANDO que o Componente Básico da Assistência Farmacêutica(CBAF)é constituído por uma relação de medicamentos e insumos
farmacêuticos relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica (Art. 34º da Portaria de Consolidação do
SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017);
CONSIDERANDOque o financiamento do CBAF é tripartite, mas a responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento à população é do
ente municipal, ressalvadas as variações de organização pactuadas por Estados e regiões de saúde (Consolidação do SUS nº. 06, de 28 de
setembro de 2017).
CONSIDERANDOque a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica envolve um grupo de ações desenvolvidas de forma articulada pelo
Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para garantir o custeio e o fornecimento dos medicamentos e insumos
essenciais destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica;
CONSIDERANDOque cabe ao gestor municipal, conforme Política Nacional de Medicamentos (Anexo XXVII da Portaria de Consolidação do SUS
nº. 02 / 2017):
"5. RESPONSABILIDADES DAS ESFERAS DE GOVERNO NO ÂMBITODOSUS
NoquerespeitaàsfunçõesdeEstado,osgestores,emcumprimentoaosprincípiosdoSUS,atuarãonosentidodeviabilizaropropósitodestaPolític
adeMedicamentos,qualseja,o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade
aosmedicamentos,apromoção.dousoracionaleoacessodapopulação àqueles consideradosessenciais.
5.4.Gestormunicipal
Noâmbitomunicipal,caberáàSecretariadeSaúdeouaoorganismocorrespondenteasseguintesresponsabilidades:
coordenareexecutaraassistênciafarmacêuticanoseurespectivoâmbito;
associar-se a outros municípios, por intermédio da organizaçãodeconsórcios,tendoemvistaaexecuçãodaassistênciafarmacêutica;
promover o uso racional de medicamentos junto à população,aosprescritoreseaosdispensadores;
treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimentodasresponsabilidadesdomunicípionoqueserefereaestaPolítica;
coordenar e monitorar o componente municipal de sistemasnacionais básicos para a Política de Medicamentos, de que sãoexemplos o
de Vigilância Sanitária, o de Vigilância EpidemiológicaeodeRede deLaboratóriosdeSaúde Pública;
implementarasaçõesdevigilânciasanitáriasobsuaresponsabilidade;
asseguraradispensaçãoadequadadosmedicamentos;
definir a relação municipal de medicamentos essenciais, combase na RENAME, a partir das necessidades decorrentes do
perfilnosológicoda população;
assegurarosuprimentodosmedicamentosdestinadosàatençãobásicaàsaúdedesuapopulação,integrandosuaprogramação à do estado,
visando garantir o abastecimento deformapermanenteeoportuna;
adquirir,alémdosprodutosdestinadosàatençãobásica,outros medicamentos essenciais que estejam definidos no
PlanoMunicipaldeSaúdecomoresponsabilidadeconcorrentedomunicípio;
utilizar, prioritariamente, a capacidade dos laboratórios oficiaisparaosuprimentodasnecessidadesdemedicamentosdomunicípio;
l.investir na infra-estrutura de centrais farmacêuticas e dasfarmácias dos serviços de saúde, visando assegurar a qualidadedos
medicamentos;
m)receber,armazenaredistribuiradequadamenteosmedicamentossobsuaguarda."
CONSIDERANDOque para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, o Ministério da Saúde disponibiliza
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), conforme art. 43 da
Portaria de Consolidação do SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí desenvolve no Plano Geral de Atuação, biênio 2022-2023, o Projeto "MPPI na
Garantia do Direito à Assistência Farmacêutica", que objetiva fomentar a gestão da Assistência Farmacêutica para garantir o acesso dos usuários
do SUS aos medicamentos do componente básico, nos polos Regionais de Campo Maior e Corrente, com base na legislação sanitária.
RESOLVE:
InstauraropresenteProcedimentoAdministrativonº14/2022,comfundamento no art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de
2017, a fim deacompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de Jatobá do Piauí-PI,determinando as seguintes
providências:
Autue-se e registe-se no SIMP a presente portaria e os documentos que a acompanham, publicando-a no Diário Eletrônico do Ministério Público
do Estado do Piauí, em atenção ao disposto no artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS, para conhecimento;
Requisite à Vigilância Sanitária Municipal a realização de inspeção nos serviços de Assistência Farmacêutica do município (Central de
Abastecimento Farmacêutico, Farmácia Central e farmácias das Unidades Básicas de Saúde);
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Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores Bruna Bezerra Neves e José Elton Tavares Rodrigues, lotado(a)(s) nesta
Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores
deliberações.
Campo Maior-PI, datado e assinado digitalmente.
MÁRCIAAÍDADELIMASILVA
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA)Nº15/2022SIMP000015-062/2022
PORTARIANº015/2022
Instaurar Procedimento Administrativo para acompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de Nossa Senhora de Nazaré-PI.
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODEPIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Campo Maior, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, e no art. 37,
incisos I, V e VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO
que
a
Lei
nº
8.080/90
define
no
artigo
2º
que
"a
saúde
éumdireitofundamentaldoserhumano,devendooEstadoproverascondiçõesindispensáveis ao seu pleno exercício"; e em seu artigo 6º,
inciso I, alínea "d", que "estão incluídas... no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)... assistênciaterapêuticaintegral,
inclusive farmacêutica";
CONSIDERANDOque, no âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados
na Relação Nacional de Medicamentos - RENAME 2022, atualizada por meio da Portaria GM/MS Nº 3435, de 08/12/2021;
CONSIDERANDO que o Estado, o Distrito Federal e os Municípios poderãoadotar relações específicas e complementares de
medicamentos, em consonância comaRENAME,respeitadasasresponsabilidadesdosentespelofinanciamentodemedicamentos, de
acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores(art. 27 do Dec. nº. 7508/2011);
CONSIDERANDO que a Assistência Farmacêutica(AF) engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde,
tanto individual como
coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional;
CONSIDERANDO que as responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e Municipal) estão definidas em 3 componentes:
Básico, Estratégico e Especializado, definidas na Resolução CIT nº 01/2012 e no Anexo XXVII da Portaria de Consolidação nº 2/2017 (Política
Nacional de Assistência Farmacêutica);
CONSIDERANDO que o Componente Básico da Assistência Farmacêutica(CBAF)é constituído por uma relação de medicamentos e insumos
farmacêuticos relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica (Art. 34º da Portaria de Consolidação do
SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017);
CONSIDERANDOque o financiamento do CBAF é tripartite, mas a responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento à população é do
ente municipal, ressalvadas as variações de organização pactuadas por Estados e regiões de saúde (Consolidação do SUS nº. 06, de 28 de
setembro de 2017).
CONSIDERANDOque a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica envolve um grupo de ações desenvolvidas de forma articulada pelo
Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para garantir o custeio e o fornecimento dos medicamentos e insumos
essenciais destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica;
CONSIDERANDOque cabe ao gestor municipal, conforme Política Nacional de Medicamentos (Anexo XXVII da Portaria de Consolidação do SUS
nº. 02 / 2017):
"5. RESPONSABILIDADES DAS ESFERAS DE GOVERNO NO ÂMBITODOSUS
NoquerespeitaàsfunçõesdeEstado,osgestores,emcumprimentoaosprincípiosdoSUS,atuarãonosentidodeviabilizaropropósitodestaPolític
adeMedicamentos,qualseja,o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade
aosmedicamentos,apromoção.dousoracionaleoacessodapopulação àqueles consideradosessenciais.
5.4.Gestormunicipal
Noâmbitomunicipal,caberáàSecretariadeSaúdeouaoorganismocorrespondenteasseguintesresponsabilidades:
coordenareexecutaraassistênciafarmacêuticanoseurespectivoâmbito;
associar-se a outros municípios, por intermédio da organizaçãodeconsórcios,tendoemvistaaexecuçãodaassistênciafarmacêutica;
promover o uso racional de medicamentos junto à população,aosprescritoreseaosdispensadores;
treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimentodasresponsabilidadesdomunicípionoqueserefereaestaPolítica;
coordenar e monitorar o componente municipal de sistemasnacionais básicos para a Política de Medicamentos, de que sãoexemplos o
de Vigilância Sanitária, o de Vigilância EpidemiológicaeodeRede deLaboratóriosdeSaúde Pública;
implementarasaçõesdevigilânciasanitáriasobsuaresponsabilidade;
asseguraradispensaçãoadequadadosmedicamentos;
definir a relação municipal de medicamentos essenciais, combase na RENAME, a partir das necessidades decorrentes do
perfilnosológicoda população;
assegurarosuprimentodosmedicamentosdestinadosàatençãobásicaàsaúdedesuapopulação,integrandosuaprogramação à do estado,
visando garantir o abastecimento deformapermanenteeoportuna;
adquirir,alémdosprodutosdestinadosàatençãobásica,outros medicamentos essenciais que estejam definidos no
PlanoMunicipaldeSaúdecomoresponsabilidadeconcorrentedomunicípio;
utilizar, prioritariamente, a capacidade dos laboratórios oficiaisparaosuprimentodasnecessidadesdemedicamentosdomunicípio;
l.investir na infra-estrutura de centrais farmacêuticas e dasfarmácias dos serviços de saúde, visando assegurar a qualidadedos
medicamentos;
m)receber,armazenaredistribuiradequadamenteosmedicamentossobsuaguarda."
CONSIDERANDOque para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, o Ministério da Saúde disponibiliza
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), conforme art. 43 da
Portaria de Consolidação do SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí desenvolve no Plano Geral de Atuação, biênio 2022-2023, o Projeto "MPPI na
Garantia do Direito à Assistência Farmacêutica", que objetiva fomentar a gestão da Assistência Farmacêutica para garantir o acesso dos usuários
do SUS aos medicamentos do componente básico, nos polos Regionais de Campo Maior e Corrente, com base na legislação sanitária.
RESOLVE:
InstauraropresenteProcedimentoAdministrativonº15/2022,comfundamento no art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de
2017, a fim deacompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de Nossa Senhora deNazaré-PI,determinando as seguintes
providências:
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Autue-se e registe-se no SIMP a presente portaria e os documentos que a acompanham, publicando-a no Diário Eletrônico do Ministério Público
do Estado do Piauí, em atenção ao disposto no artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS, para conhecimento;
Requisite à Vigilância Sanitária Municipal a realização de inspeção nos serviços de Assistência Farmacêutica do município (Central de
Abastecimento Farmacêutico, Farmácia Central e farmácias das Unidades Básicas de Saúde);
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores Bruna Bezerra Neves e José Elton Tavares Rodrigues, lotado(a)(s) nesta
Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores
deliberações.
Campo Maior-PI, datado e assinado digitalmente.
MÁRCIAAÍDADELIMASILVA
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA)Nº16/2022SIMPNº000016-062/2022
PORTARIANº016/2022
Instaurar Procedimento Administrativo para acompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de Sigefredo Pacheco-PI.
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODEPIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Campo Maior, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, e no art. 37,
incisos I, V e VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO
que
a
Lei
nº
8.080/90
define
no
artigo
2º
que
"a
saúde
éumdireitofundamentaldoserhumano,devendooEstadoproverascondiçõesindispensáveis ao seu pleno exercício"; e em seu artigo 6º,
inciso I, alínea "d", que "estão incluídas... no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)... assistênciaterapêuticaintegral,
inclusive farmacêutica";
CONSIDERANDOque, no âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados
na Relação Nacional de Medicamentos - RENAME 2022, atualizada por meio da Portaria GM/MS Nº 3435, de 08/12/2021;
CONSIDERANDO que o Estado, o Distrito Federal e os Municípios poderãoadotar relações específicas e complementares de
medicamentos, em consonância comaRENAME,respeitadasasresponsabilidadesdosentespelofinanciamentodemedicamentos, de
acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores(art. 27 do Dec. nº. 7508/2011);
CONSIDERANDO que a Assistência Farmacêutica(AF) engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde,
tanto individual como
coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional;
CONSIDERANDO que as responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e Municipal) estão definidas em 3 componentes:
Básico, Estratégico e Especializado, definidas na Resolução CIT nº 01/2012 e no Anexo XXVII da Portaria de Consolidação nº 2/2017 (Política
Nacional de Assistência Farmacêutica);
CONSIDERANDO que o Componente Básico da Assistência Farmacêutica(CBAF)é constituído por uma relação de medicamentos e insumos
farmacêuticos relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica (Art. 34º da Portaria de Consolidação do
SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017);
CONSIDERANDOque o financiamento do CBAF é tripartite, mas a responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento à população é do
ente municipal, ressalvadas as variações de organização pactuadas por Estados e regiões de saúde (Consolidação do SUS nº. 06, de 28 de
setembro de 2017).
CONSIDERANDOque a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica envolve um grupo de ações desenvolvidas de forma articulada pelo
Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para garantir o custeio e o fornecimento dos medicamentos e insumos
essenciais destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica;
CONSIDERANDOque cabe ao gestor municipal, conforme Política Nacional de Medicamentos (Anexo XXVII da Portaria de Consolidação do SUS
nº. 02 / 2017):
"5. RESPONSABILIDADES DAS ESFERAS DE GOVERNO NO ÂMBITODOSUS
NoquerespeitaàsfunçõesdeEstado,osgestores,emcumprimentoaosprincípiosdoSUS,atuarãonosentidodeviabilizaropropósitodestaPolític
adeMedicamentos,qualseja,o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade
aosmedicamentos,apromoção.dousoracionaleoacessodapopulação àqueles consideradosessenciais.
5.4.Gestormunicipal
Noâmbitomunicipal,caberáàSecretariadeSaúdeouaoorganismocorrespondenteasseguintesresponsabilidades:
coordenareexecutaraassistênciafarmacêuticanoseurespectivoâmbito;
associar-se a outros municípios, por intermédio da organizaçãodeconsórcios,tendoemvistaaexecuçãodaassistênciafarmacêutica;
promover o uso racional de medicamentos junto à população,aosprescritoreseaosdispensadores;
treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimentodasresponsabilidadesdomunicípionoqueserefereaestaPolítica;
coordenar e monitorar o componente municipal de sistemasnacionais básicos para a Política de Medicamentos, de que sãoexemplos o
de Vigilância Sanitária, o de Vigilância EpidemiológicaeodeRede deLaboratóriosdeSaúde Pública;
implementarasaçõesdevigilânciasanitáriasobsuaresponsabilidade;
asseguraradispensaçãoadequadadosmedicamentos;
definir a relação municipal de medicamentos essenciais, combase na RENAME, a partir das necessidades decorrentes do
perfilnosológicoda população;
assegurarosuprimentodosmedicamentosdestinadosàatençãobásicaàsaúdedesuapopulação,integrandosuaprogramação à do estado,
visando garantir o abastecimento deformapermanenteeoportuna;
adquirir,alémdosprodutosdestinadosàatençãobásica,outros medicamentos essenciais que estejam definidos no
PlanoMunicipaldeSaúdecomoresponsabilidadeconcorrentedomunicípio;
utilizar, prioritariamente, a capacidade dos laboratórios oficiaisparaosuprimentodasnecessidadesdemedicamentosdomunicípio;
l.investir na infra-estrutura de centrais farmacêuticas e dasfarmácias dos serviços de saúde, visando assegurar a qualidadedos
medicamentos;
m)receber,armazenaredistribuiradequadamenteosmedicamentossobsuaguarda."
CONSIDERANDOque para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, o Ministério da Saúde disponibiliza
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), conforme art. 43 da
Portaria de Consolidação do SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí desenvolve no Plano Geral de Atuação, biênio 2022-2023, o Projeto "MPPI na
Garantia do Direito à Assistência Farmacêutica", que objetiva fomentar a gestão da Assistência Farmacêutica para garantir o acesso dos usuários
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do SUS aos medicamentos do componente básico, nos polos Regionais de Campo Maior e Corrente, com base na legislação sanitária.
RESOLVE:
InstauraropresenteProcedimentoAdministrativonº16/2022,comfundamento no art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de
2017, a fim deacompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de Sigefredo Pacheco-PI,determinando as seguintes
providências:
Autue-se e registe-se no SIMP a presente portaria e os documentos que a acompanham, publicando-a no Diário Eletrônico do Ministério Público
do Estado do Piauí, em atenção ao disposto no artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS, para conhecimento;
Requisite à Vigilância Sanitária Municipal a realização de inspeção nos serviços de Assistência Farmacêutica do município (Central de
Abastecimento Farmacêutico, Farmácia Central e farmácias das Unidades Básicas de Saúde);
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores Bruna Bezerra Neves e José Elton Tavares Rodrigues, lotado(a)(s) nesta
Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores
deliberações.
Campo Maior-PI, datado e assinado digitalmente.
MÁRCIA AÍDA DE LIMA SILVA
Promotora de Justiça

2.13. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS24100
SIMP nº 002792.361.2021
PORTARIA N° 024/2022
Procedimento Preparatório de Inquérito CIVIL - PP
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO DA
SILVA, Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de
suas atribuições legais e, etc.
CONSIDERANDO:
que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a defesa dos
Princípios da Impessoalidade e da Publicidade (CF, art. 37, caput);
que o Ministério Público, de posse de informações previstas nos artigos 6º e 7º da Lei n° 7.347/85 que possam autorizar a tutela dos interesses
ou direitos mencionados no artigo 1º da Resolução nº 23/07 do CNMP, poderácomplementálasantesdeinstauraroinquéritocivil,visandoapurarelementosparaidentificaçãodosinvestigados ou do objeto, instaurando procedimento
preparatório (art. 2º, §4º da Resolução CNMP nº 23/07);
que o procedimento preparatório deverá ser autuado com numeração sequencial à do inquérito civil e registrado em sistema próprio, mantendose a numeração quando de eventual conversão (art. 2º, §5º da Resolução CNMP nº 23/07);
que o procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de
motivo justificável (art. 2º, §6º da Resolução CNMP nº 23/07);
a Notícia de Fato registrada no SIMP sob o protocolo n. 002792.361.2021 foi instaurada a partir de denúncia realizada no dia 13 de setembro de
2021 pelos vereadores JOSÉ WILSON PEREIRA DO VALE e ALECXO DE MOURA BELO em desfavor do Município de Dom Expedito Lopes/PI,
representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Valmir Barbosa de Araújo;
que a irregularidade noticiada é concernente à "Contratação sem concurso público de duas nutricionistas, as Sras. Kátia Rodrigues Dias e
Virgínia Barbosa dos Santos, para atuarem junto à Secretaria de Desenvolvimento das ações do PNAE, mesmo sem atenderem qualquer criança
desde 2020";
que ainda é necessário apurar elementos para identificação do objeto de eventual inquérito civil notadamente para verificar possível dano ao
erário cometido pelas servidoras Kátia Rodrigues Dias e Virgínia Barbosa dos Santos, por não estarem prestando efetivamente o serviço para
qual foram contratadas, vez que somente a documentação encartada pela municipalidade não se mostra o suficiente.
RESOLVE:
Instaurar Procedimento Preparatório de Inquérito Civil visando apurar possível dano ao erário causado pelas servidoras Kátia Rodrigues Dias e
Virgínia Barbosa dos Santos por não estarem prestando efetivamente o serviço para qual foram contratadas, pelo que, desde logo, DETERMINASE:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP;
Ademais, este Órgão Ministerial determina à Secretaria Unificada o que se
segue:
Publique-se a portaria em lume e documentos que a acompanham no DOEMPPI em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Encaminhe cópia desta Portaria ao CACOP/MPPI em atenção ao disposto no art. 6º, §1º da Resolução CPJ-PI nº 001/2008;
Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração, bem como ao Município de Dom Expedito Lopes-PI;
Requisite-se ao Município de Dom expedito Lopes-PI via PGM que informe, no prazo de 10 (dez) dias, o local de lotação das referidas
servidoras, encaminhe folha de ponto/frequência, relatórios de produtividade, bem como justifique o excepcional interesse público que culminou
nas duas contratações;
Ante a existência da Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI, bem como pela realização de distribuição automática do feito via sistema
SIMP, deixo de designar secretário(a) para atuação.
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 13 de junho de 2022.
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça

2.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMÕES24102
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,através da Promotoria de Justiça de Simões, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo
art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art.
68, I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência;
CONSIDERANDO que é o Procedimento Administrativo instrumento hábil a acompanhar atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, inciso IV,
da Resolução CNMP nº 174/2017);
CONSIDERANDO que fora instaurada Notícia de Fato a respeito de documentação enviada pelo COREN a esta Promotoria de Justiça,
noticiando irregularidades no Hospital Municipal Zuca Batista, localizado no Município de Simões - PI;
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CONSIDERANDO que expirou o prazo para conclusão da Notícia de Fato sem que a Diretora do Hospital enviasse resposta ao ofício nº 10/2022,
reiterado através do ofício nº 55/2022;
CONSIDERANDO a necessidade de se obter informações a respeito das irregularidades detectadas pelo COREN - apontadas no item 04 do PA
nº 524/2020, oriundo do COREN-PI;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, de registro cronológico nº 01/2022, para apurar as irregularidades apontas no
apontadas no item 04 do PA nº 524/2020, oriundo do COREN-PI.
Determino, outrossim:
A autuação e registro desta portaria no SIMP;
A comunicação ao CAODS e ao CSMP/PI;
O envio de ofício à Diretora do Hospital bem como Secretária de Saúde do Município de Simões, requisitando esclarecimentos sobre as
irregularidades apontadas no item 04 do PA nº 524/2020, oriundo do COREN-PI;
Cumprem-se as diligências determinadas no despacho inicial.
Empós, voltem-me os autos conclusos.
Autue-se. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Simões /PI, 20 de Junho de 2022.
TALLITA LUZIA BEZERRA ARAÚJO
PROMOTORA DE JUSTIÇA TITULAR DE SIMÕES/PI
RESPONDENDO CUMULATIVAMENTEPELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PADRE MARCOS/PI

2.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PADRE MARCOS 24103
INQUÉRITO CIVIL Nº 06/2020 SIMP nº 000178-292/2020
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça para apurar denúncia apresentada na Ouvidoria do MPPI, a
qual informa suposta contratação irregular de empresa no fornecimento de equipamento hospitalar (túnel descontaminação e seus componentes)
para o enfrentamento da Covid-19 pelos Municípios de Belém do Piauí e Padre Marcos.
A priori, foram enviados ofícios aos Gestores de Padre e Belém do Piauí/PI, para que, remetessem a este órgão ministerial informações quanto
aos fatos narrados.
Em cumprimento aos Ofícios enviados, o Prefeito de Padre Marcos informou que não há elementos que coadunam com suspeitas de sobrepreço,
fraudes e irregularidades na contratação, e que a existência de alegações de irregularidades são inverídicas e despidas de qualquer base.
Ademais, foi observado rigorosamente o procedimento de contratação previstos na legislação, em especial a Lei n° 13.979/2020 e a Lei n°
8.666/93, com a obediência irrestrita das formalidades legais, análise da necessidade, pesquisa de preço no mercado, pareceres dos órgãos
pertinentes, e tudo devidamente justificado, sempre prezando pela supremacia do interesse público.
Quanto ao Prefeito de Belém do Piauí, este relatou que o Município ao fazer a aquisição do Túnel de Descontaminação e seus componentes,
analisou e cumpriu todos os procedimentos e exigências legais para realização do processo em epígrafe, de Dispensa de Licitação, e que mesmo
necessitando do Produto para atender a demanda da população na Prevenção da Pandemia, teve toda cautela antes de contratar a referida
Empresa.
Verificou-se, no entanto, que não constava em ambos os Municípios o extrato do Diário Oficial dos Municípios dando publicidade às dispensas de
licitações nº 019/2020 (Padre Marcos) e nº 020/2020 (Belém do Piauí). Constando apenas as publicações, dando conhecimento público ao
contrato firmado entre a Municipalidade e a empresa CLEITON JARMES DA SILVA-ME. Determinou-se novamente que fossem requisitadas aos
gestores as seguintes informações:
a apresentação do edital de publicação, na imprensa oficial, do procedimento de dispensa de licitação;
a comprovação do recebimento do túnel de descontaminação referente à dispensa de licitação, e seu efetivo uso na proteção dos funcionários da
saúde pública. Resposta do Município de Padre Marcos (vide ID. 32247599). Resposta do Município de Belém do Piauí (vide ID. 32247603).
É o que importa relatar. Decido.
Ao compulsar os autos do PA SIMP 000078-421/2020, este que possuía como objeto identificar possível sobrepreço ou superfaturamento, na
aquisição de túnel de desinfecção pela Prefeitura de Belém do Piauí, verificou-se que fora expedido ofício ao Coordenador de Perícias e
Pareceres Técnicos do Ministério Público do Estado do Piauí requisitando informações
sobre a perícia requisitada no Protocolo SIMP nº: 000079- 421/2020 - Grupo Regional de PJ Integradas-PICOS-PI (Ofício nº 141/2021).
Por meio de PARECER Nº 01475 26 - ASSPERCONTABILIDADE
(PARECER TÉCNICO nº 5/2022), a Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos informou, após análise da documentação que consta dos
autos do procedimento supramencionado, bem como das documentações levantadas nas diversas pesquisas feitas, que a aquisição do túnel de
desinfecção no valor contratado pelo Município de Belém do Piauí, comparando-o com os valores praticados pelos demais municípios
pesquisados e com o valor proposto pela outra empresa (Life Vision LTDA), nãoresultouemsobrepreçoousuperfaturamento, bem como que a
deficiência do Termo de Referência em questão pode ter influenciado o resultado da licitação.
Cabe mencionar que um dos municípios utilizados para comparação foi o de Padre Marcos-PI, este com objeto de licitação semelhante, com o
mesmo fornecedor (CLEITON JARMES DA SILVA - ME) pelo valor de R$ 16.000,00, também inferior se comparado aos demais municípios, de
modo que também não há que se falar em sobrepreço ou superfaturamento.
Desta forma, entende-se que está esgotada a função deste inquérito no âmbito do Ministério Público do Piauí, em virtude de que não restou
configurado dolo dos gestores, já que não há que se falar em sobrepreço nas Dispensas de Licitação em análise, tendo em vista que os valores
unitários contratados pelos outros municípios são maiores que os valores contratados pelos municípios de Belém do Piauí (R$ 15.300,00) e
Padre Marcos-PI (R$ 16.000,00).
Ademais, cabe ressaltar que em Decisão de Arquivamento retro, fora citado erroneamente o protocolo SIMP nº 000044421/2020, pois este se trata do município de Campo Grande do Piauí-PI, o qual é de responsabilidade da PJ de Jaicós-PI.
DESSE MODO, determino o arquivamento do presente Procedimento de Inquérito Civil Público, com base no art. 9º, caput, da Lei 7.347/85 e no
art. 10, caput, da Resolução CNMP 23/2007, determinando que se cientifiquem os interessados, por meio do Diário Oficial do Ministério Público,
nos termos §1º do art. 10 da Resolução CNMP 23/2007.
Após comprovação da efetiva cientificação dos interessados, remetam-se os autos, acompanhado da promoção de arquivamento, ao Conselho
Superior do Ministério Público, para apreciação da presente decisão, nos termos do §2º do art. 10 da Resolução CNMP 23/2007.
Cumpra-se.
Padre Marcos/PI, 15 de Junho de 2022.
TALLITA LUZIA BEZERRA ARAÚJO
PromotoradeJustiçaTitulardeSimões-PI,respondendocumulativamente pela PJ de Padre Marcos (PortariaPGJ/PInº197/2021)

3. PROCON
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3.1. EDITAIS24079
EDITAL Nº 03/2022
O Excelentíssimo Senhor Doutor NIVALDO RIBEIRO, Promotor de Justiça e Coordenador Geral do PROCON/MP/PI, no uso de suas atribuições
legais, FAZ SABER por este EDITAL que, nos termos do art. 3º, da PORTARIA MPPI/PROCON Nº 21/2022 e em cumprimento ao disposto no
art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 01, de 13 de janeiro de 2017, foi designado o dia 15 de junho de 2022, quarta-feira, às 08h para a
INSTALAÇÃO DA CORREIÇÃO INTERNA ANUAL, oportunidade em que serão recebidas reclamações e sugestões a respeito da execução dos
serviços deste Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí.
Para conhecimento geral foi expedido o presente Edital, que deverá ser afixado no átrio do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor e
receber ampla divulgação.
Dado e passado nesta cidade de Teresina- PI, em 15 de junho de 2022.
NIVALDO RIBEIRO
Promotor de Justiça
Coordenador Geral do PROCON

3.2. PORTARIAS 24080
PORTARIA MPPI/PROCON Nº 21/2022
Objeto: Realização de Correição Interna extraordinária no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do
Piauí - Procon/PI, em Teresina - PI, conforme prescreve o art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 01, de 13 de janeiro de 2017.
O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/PI, órgão auxiliar do MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça e Coordenador Geral do Procon/PI NIVALDO RIBEIRO, no uso de suas
atribuições legais no art. 127, caput e artigo 129, incisos I e II, da Constituição da República e arts. 1,º 2º e 3º, da LC nº 36/2004, e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais aos cidadãos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 da Constituição Federal que trata dos princípios da administração pública;
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar a razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, CF/88), bem como o funcionamento
contínuo e eficiente das atividades ministeriais desenvolvidas no âmbito do Procon/PI;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar a tramitação de todas as demandas judicializadas pelo Procon/PI, bem como o cumprimento
efetivo das recomendações expedidas e termos de ajuste realizados por esse órgão;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e promover a regular tramitação dos procedimentos extrajudiciais em andamento nesse
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - Procon/PI;
CONSIDERANDO que o Procon/PI é órgão integrante do Ministério Público do Estado do Piauí, funcionando como Centro de Apoio e Órgão de
Execução.
CONSIDERANDO que o prazo da correição interna baixada na Portaria nº 07/2022 não foi suficiente para atualizar os movimentos/impulsos dos
899 e 3.476 procedimentos extrajudiciais nos locais: Coordenação - PROCON - Teresina e Centro de Distribuição - PROCON - Teresina,
respectivamente;
CONSIDERANDO que com a migração do SIMP2 para o SIMP3 encontrou-se dificuldades na navegação no novo Gabinete Virtual, sobremaneira
nos relatórios que simplificam os trabalhos de correição para o mapeamento dos movimentos/impulsos vinculados a Área: Rede Procon - Classe:
RCL, IP e PA - Assunto: Alimentos, Demais Produtos, Demais Serviços, Educação, Habitação, Produtos Eletrodomésticos e Eletrônicos, Produtos
de Telefonia e informática, Saúde, Serviços Financeiros, Telecomunicações, Transportes e Turismo/Viagens.
CONSIDERANDO os pedidos reiterados da JURCON solicitando processos para inclusão na pauta de julgamento do respectivo órgão de
segundo grau (Sei nº 19.21.0371.0004082/2022-31 e Sei nº 19.21.0020.0004044/2022-17)
CONSIDERANDO o art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 01, de 13 de janeiro de 2017, no qual há expressa menção sobre a realização de
correição interna nas promotorias de justiça no mês de fevereiro de cada ano;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o dia 15 de junho de 2022 para início dos trabalhos da CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA neste Órgão, e término 31 de
julho de 2022, no horário de 08h às 15h.
Art. 2º Os trabalhos de correição serão presididos e executados pelo Promotor de Justiça NIVALDO RIBEIRO.
§ 1º. A correição será realizada presencialmente nas dependências físicas do Procon/PI, os trabalhos ocorrerão com o auxílio dos
Servidores, Assessoras e Estagiários, lotados nesse órgão do MPPI.
Art. 3º A presente Correição Extraordinária será autuada e instruída com a ata de instalação dos trabalhos assinado pelo promotor na sede do
Procon, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correcionais, relatório conclusivo e ata de encerramento, dispensada a
assinatura dos demais presentes, sendo a abertura e encerramento registrada no diário oficial da instituição.
Parágrafo único. O Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público serão formalmente comunicados da realização da
Correição Extraordinária e receberão cópia do relatório conclusivo dos trabalhos.
Art. 4º Durante o período de Correição será fixada na porta do Procon/PI, a informação da realização da correição e destacado o recebimento de
reclamações, críticas e sugestões.
Art. 5º A Correição consistirá, dentre outros atos, em:
I - prestar informações sobre a estrutura física e de pessoal do Procon/PI;
II - compilar dados e examinar ofícios, arquivos, memorandos, pastas, livros e outros documentos existentes no Procon/PI;
III - examinar e promover a regular tramitação de todos os procedimentos extrajudiciais: Reclamação (Rcl), Investigação Preliminar (IP) e
Processo Administrativo (PA) em andamento no Procon/PI;
IV - sanear procedimentos extrajudiciais para a sua regular tramitação com vistas ao reexame pela Junta Recursal;
V - peticionar nos processos ajuizados pelo Procon/PI;
VI - adotar todas as medidas saneadoras, necessárias à regularização dos serviços;
VII - examinar e promover a regular tramitação de todos os pedidos de apoio registrados no Sei-MPPI (Formulário - Solicitação de à Apoio Rede
Procon);
VIII - examinar e promover a regular tramitação de todos os pedidos diversos incluído de apoio à rede procon nos e-mail: procon@mppi.mp.br,
secretariaprocon@mppi.mp.br, atendimentoprocon@mppi.mp.br, proconcoordenacao@mppi.br e juridico.procon@mppi.mp.br com registros no
Sei ou Simp de acordo com o fato noticiados, segundo os regulamentos internos do Procon;
IX - elaborar relatório conclusivo e circunstanciado da correição, do qual deverão constar as ocorrências verificadas e providências adotadas;
Parágrafo único. É vedada a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços da Procon/PI durante a correição.
Art. 6º Ficam designadas as servidoras Livia Janaina Leódido Monção Britto e Almera Sheila Moreira Leal, para secretariar os trabalhos da
correição interna extraordinária do GCGPROCON e SADPROCON, com o auxílio dos servidores das respectivas unidades, sem prejuízo do
apoio das demais.
Parágrafo único. Os trabalhos, a que se refere o caput deste artigo, serão supervisionados pelos servidores Edivar Cruz Carvalho e Ricardo Alves
de Moura, ficando, desde logo, os respectivos servidores designados responsáveis pela aplicação de plano de trabalho, plano de ação e metas
até finda a correição extraordinária do Procon.
Página 24

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1119 Disponibilização: Segunda-feira, 20 de Junho de 2022 Publicação: Terça-feira, 21 de Junho de 2022

Art. 7º Determinar que seja cientificado da presente Correição Extraordinária o Exmo. Sr. Procuradora-Geral de Justiça, Dr. Cleandro Alves de
Moura e o Exmo. Sr. Corregedor Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, Dr. Luís Francisco Ribeiro, bem como, que seja encaminhada a
presente portaria para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins publicidade.
Art. 8º As dúvidas, sobre a aplicação do plano de trabalho, plano de ação e metas, devem ser reportadas aos respectivos servidores designados
e os casos omissas serão decididos pelo Promotor de Justiça NIVALDO RIBEIRO, Coordenador Geral do Procon.
Publique-se. Registre-se. Autue-se. Cumpra-se.
Teresina, 15 de junho de 2022
NIVALDO RIBEIRO
Promotor de Justiça
Coordenador Geral do Procon/PI

3.3. NOVA TECNICA 01/22 - COMBUSTIVEL 24081
NOTA TÉCNICA 01/2022 - ELEVAÇÃO SEM JUSTA CAUSA DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS APÓS ANÚNCIO DE REAJUSTES PELA
PETROBRAS
INTRODUÇÃO: INFLAÇÃO E AUMENTO DE PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS
Após a pandemia de covid-19, a inflação se tornou um problema global. Os preços dos combustíveis têm bastante relevância nesse cenário.
Quando o preço do diesel sobe, por exemplo, o custo do frete aumenta, o que se refletirá no aumento de preços cobrados do consumidor
final em todos os produtos.
A situação no Brasil ganha destaque no cenário mundial. De acordo com reportagem da BBC, um estudo da consultoria Oxford Economics
apontou que o Brasil tem a 3ª gasolina mais cara do mundo, considerando o poder de compra dos consumidores. E dentre os estados
brasileiros, o Piauí tem uma das gasolinas mais caras. Reportagem do G1 Piauí indicou que o Piauí tinha o maior preço médio das gasolinas
comum e aditivada do Brasil. No caso da aditivada, o valor era cerca de 40 centavos maior que o segundo lugar, Rio de Janeiro (estado que,
embora provavelmente enfrente menores custos com frete, tem o maior ICMS do país para combustíveis).
A alta nos preços vem causando debates sobre a precificação de combustíveis e eventuais práticas abusivas a respeito. Em março de 2022,
por exemplo, a imprensa noticiou que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, após denúncia acerca do aumento antecipado de
preços, iniciou investigação para apurar possível cartel na cidade de juiz de fora.
O Ministério Público do Piauí também tem sido constantemente provocado pela imprensa a se manifestar sobre o tema, tendo instaurado, até o
momento, no ano de 2022, apenas no Procon (isto é, sem contar outras Promotorias com atribuição na área do consumidor), 23 (vinte e três)
processos sobre aumento injustificado de preços.
O objetivo da presente Nota Técnica é esclarecer o tema a consumidores e fornecedores 1, bem como facilitar a coesão do Sistema
Estadual de Defesa do Consumidor2 na coibição de práticas abusivas.
NOÇÕES SOBRE FORMAÇÃO DOS PREÇOS EM GERAL
Em tempos de inflação acentuada, a expressão "os preços são livres", frequentemente ventilada em entrevistas, causa perplexidade entre os
consumidores. Faz-se necessário, portanto, tecer breves comentários sobre como os preços são formados.
Para iniciar, é preciso destacar que, por força dos arts. 170 e 173 da Constituição da República Federativa do Brasil, a ordem econômica é
fundada na livre iniciativa, sendo excepcional a exploração de atividade econômica pelo Estado. A passagem a seguir ajuda a ilustrar as
consequências práticas da opção de modelo econômico adotada pelo legislador constituinte.
Nas economias feudais, o proprietário da terra (o "senhor feudal") simplesmente comunica às pessoas que trabalham em sua
propriedade onde e o que fazer com os recursos disponíveis: semear menos cevada e mais trigo, colocar fertilizante aqui, mais feno ali,
drenar os campos. Algo semelhante se deu com as sociedades comunistas no século XX, tal como a União Soviética, que organizou uma
economia muito mais complexa quase que com esses mesmos métodos, com o governo ordenando a construção de uma usina hidroelétrica no
Rio Volga, a produção de várias toneladas de aço na Sibéria ou uma determinada quantidade de trigo a ser colhida na Ucrânia. Em contraste, em
uma economia de mercado coordenada pelos preços, não há ninguém no mais alto escalão que emita ordens para controlar ou estruturar as
atividades ao longo da cadeia econômica. (...) Consta que o derradeiro presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, teria perguntado
a Margareth Thatcher, Primeira-Ministra da Grã-Bretanha: como você calcula o que as pessoas vão comer? A resposta que ouviu foi
que ela não fazia isso. Quem fazia eram os preços. Seja como for, a população britânica estava melhor alimentada que a soviética, embora há
mais de um século não produzisse alimento suficiente para si mesma. Os preços traziam os alimentos de outros países. (Sowell, Thomas.
Economia Básica: um guia de economia voltado ao senso comum — Volume 1 . Alta Books. Edição do Kindle. Grifo não original)
Assim, por exemplo, não cabe ao Estado Brasileiro montar padarias com recursos públicos, determinar a quantidade de padarias que a inciativa
privada pode instalar em certa região, ou mesmo fixar o preço do pão francês3. Em regra, o "preço justo" a ser cobrado por fornecedores e
pago por consumidores, bem como a quantidade de pães que será produzida, será definido pela "mão invisível do mercado". Essa dinâmica,
objeto de estudo da Microeconomia, grosso modo, pode ser resumida da seguinte forma.
Quanto maior o preço, provavelmente, menos compradores vão procurar um produto. Quando o preço cai (em uma Black Friday, por exemplo),
a tendência é que mais compradores procurem o produto. Esse comportamento é ilustrado pela curva de demanda (D).
Em um regime econômico baseado na concorrência, quanto aos fornecedores, quando o preço está alto, a tendência é que haja um aumento da
produção. Quando o preço está baixo, a produção é desestimulada. É a curva de oferta (O).
Essas curvas se encontram em um ponto M. Correspondentes a esse ponto, teremos a quantidade média desse produto que será comprada e
vendida (Qm), bem como o preço médio do mercado (Pm).
Caso um vendedor esteja ofertando um produto com preço acima da média do mercado, visando ter excessiva margem de lucro, suas
vendas provavelmente serão insuficientes, diante da baixa procura, de modo que ele será estimulado pela concorrência a baixar o preço. Por
outro lado, um comerciante que esteja vendendo bem abaixo do preço médio de mercado, terá seu estoque rapidamente consumido pela alta
procura e certamente não terá lucro satisfatório, sendo estimulado a fixar preço mais próximo do médio. De acordo com Fábio Nusdeo:
O gráfico acima mostra que tanto na curva de procura quanto na de oferta os vários preços e respectivas quantidades não passam de
hipóteses, as quais somente se concretizarão pelo binômio por preço - quantidade correspondente ao ponto comum M, quando se der a
intersecção das duas curvas, equalizando os desejos ou a disposição de cada parceiro em efetuar a operação. E esse preço Pm será o tão
falado preço de mercado.
Com efeito, preços superiores a ele encontrariam vendedores dispostos a praticá-los, mas não atrairiam compradores. O inverso ocorreria com
preços abaixo de Pm: compradores gostariam de adquirir quantidades maiores do bem, mas não encontrariam vendedores prontos a fazê-lo. Se
por uma razão qualquer, o preço chegasse a subir acima de Pm, ele acabaria por gerar um lucro extra para os vendedores, atraindo
maior número de concorrentes. Aí a pressão da maior quantidade ofertada imediatamente provocaria o seu refluxo para o preço Pm,
também visto como opreço de equilíbriodo mercado por equilibrar a quantidade oferecida e procurada. Naturalmente, o inverso se daria, caso o
preço ficasse abaixo de Pm. Aí a pressão da maior quantidade procurada fá-lo-ia elevar-se e voltar, de pronto, a Pm. (Curso de economia [livro
eletrônico] : introdução ao direito econômico / Fábio Nusdeo. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020. Grifo não original)
Assim, em geral, o controle da margem de lucro dos fornecedores não é feito pelo Código de Defesa do Consumidor, mas pelo mercado.
É pela interação de compradores e vendedores (cada parte na busca de seus próprios interesses) que o equilíbrio entre oferta e demanda é
gerado, resultando no preço de mercado.
Mas isso por si só não explica como os preços são formados. Para saber é viável ofertar seus produtos no mercado, os empresários precisam
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saber se podem obter lucro. E o lucro não se mede sem a definição dos custos, tema que é objeto de estudo das Ciências Contábeis (na
matéria Contabilidade de Custos).
Deve-se frisar que nenhuma empresa consegue sobreviver praticando preços abaixo dos custos de fabricação e comercialização, salvo
em circunstâncias excepcionais e por pequenos períodos de tempo, desde que previamente planejado. (Lima, Rodrigo Otávio das Chagas. /
Processos de formação de preços. / Rodrigo Otávio das Chagas Lima. - Curitiba : IESDE Brasil S.A. , 2009. P. 12) (grifo nosso)
Não é raro que fornecedores menores fixem seus preços com base no mercado, sem uma noção adequada de seus custos. Contudo, quando a
decisão de fixação de preços é feita por critérios contábeis, se consideram fatores internos e externos à organização. O principal fator
interno é o custo. Pelo critério da variabilidade de produção, os custos podem ser fixos ou variáveis.
As empresas utilizam a gestão de custos como uma estratégia para gerar uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes.
Se essas empresas conseguirem manter baixos os seus custos, elas poderão estabelecer preços mais baixos ainda se comparados com os de
seus concorrentes, resultando em um volume maior de venda e retorno sobre o investimento.
Praticamente as empresas têm dois tipos de custos, os custos fixos ou indiretos e os custos variáveis ou diretos.
Oscustos fixos (também conhecido como custos indiretos) são aqueles que não se alteram em função da quantidade produzida, ou vendida, por
exemplo. São os custos necessários para manter a empresa em funcionamento, independentemente da quantidade que se produziu ou vendeu,
tais como: aluguel, salário, encargos sociais, IPTU etc. Já os custos variáveis (também conhecidos como custos diretos) irão variar de acordo
com a produção, isto é,irão se alterar conforme o nível de unidades produzidas, por exemplo, a matéria prima, mão de obra direta etc. Somando
os custos fixos com os custos variáveis têm-se os custos totais para qualquer nível e produção, e dividindo-os pelo montante produzido encontra
o custo unitário do produto (Lima, Rodrigo Otávio das Chagas. / Processos de formação de preços. / Rodrigo Otávio das Chagas Lima. - Curitiba
: IESDE Brasil S.A. , 2009. P. 26) (grifo nosso)
Quanto aos fatores externos, pode-se mencionar a influência dos preços praticados pela concorrência, o posicionamento do produto no
mercado (se se propõe a ser produto focado de baixo custo, custo-benefício ou alta qualidade), a percepção do consumidor em relação aos
produtos (ex. um produto que represente status poderá ser vendido mais caro), impostos, taxas de juros, etc.
Mas ainda é necessário citar outro conceito essencial. Margem de contribuição unitária (daqui em diante denominada margem) nada mais é que
o preço e venda menos o custo variável do produto.
Margem = preço de venda - custo variável
Um exemplo simples: uma hamburgueria que gasta R$10 com ingredientes para fazer um hambúrguer (custo variável) e o vende por R$25 tem
margem de R$15. Esses R$15 serão multiplicados pelos hambúrgueres vendidos, valor este que será utilizado para pagar os custos fixos (água,
energia, salários de empregados, etc.). Uma vez que a soma das margens dos produtos vendidos se iguale aos custos fixos, tem-se o ponto de
equilíbrio, momento a partir do qual a margem gerada pela venda de cada produto passa a contabilizar lucro. O lucro, a curto prazo, gera
dividendos para os empresários. A médio e longo prazo, constituem reservas para emergências ou investimentos.
CADEIA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS4
1 Art. 4º do CDC: A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: IV - educação e informação de fornecedores e
consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo.
2 Art. 5º da Lei Estadual nº 36/04: Ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MPPI, no âmbito do Estado do Piauí , compete exercer as atribuições previstas no artigo 4º do Decreto 2.181, de 20 de março de 1997: I - planejar,
elaborar, propor, coordenar e executar a Política Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor , observadas as regras previstas na Lei nº
8.078, de 11 de setembro 1990, no Decreto Federal 2.181, de 20 de março de 1997.
3 Normas infraconstitucionais, a exemplo do Art. 421 do Código Civil, bem como do Art. 3º, III, da Lei nº 13.784/2019 (Declaração dos Direitos de
Liberdade Econômica), reforçam esse entendimento.
4Departamento de Estudos Econômicos (DEE) - Cade. (Maio/2022). Cadernos do Cade: Mercados de Distribuição e Varejo de Combustíveis
Líquidos. Brasília/DF.

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. APOSTILAMENTO24078
APOSTILAMENTO
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 01 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2022/PGJ,REFERENTE ÀCONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DETONER PARA IMPRESSORAS DOMP-PI, PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Nº 19.21.0428.0012481/2022-62.
CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, CNPJ:05.805.924/0001-89
CONTRATADO:REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ: 65.149.197/0002-51.
Nesta data, foi lavrado o presenteTERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO Nº 26/2022/PGJ,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DETONER PARA IMPRESSORAS DOMP-PI, PROCEDIMENTO DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0428.0012481/2022-62, para correção do número do lote do ANEXO I:
1 - Objeto: A presente apostila refere-se à correção do número do lote do ANEXO I:onde se lê"LOTE II",leia-se:"LOTE 4".
2-Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicialmente celebrado.
Teresina, 20 de junho de 2022.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional

4.2. DESPACHO24083
DESPACHO
Assunto:Procedimento de Gestão Administrativa nº19.21.0722.0004296/2022-46.Contrato Administrativo nº 70/2021 firmado entre o
Estado do Piauí, por intermédio daProcuradoria-Geral de Justiça, e a CronoComércio eDistribuiçãoEireli, CNPJ nº 22.003.386/0001-28.
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 0254309).
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 da Contratada em epígrafe, conforme atestado por
parte do responsável pela fiscalização (SEI nº 0187629), bem como pela Assessoria de Gestão de Contratos, unidade processante (SEI nº
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0254309).
4. Considerandoa notificação encaminhada à Contratada (SEI nº 0188299; 0193856; 0225185; 0244004) acerca das imputações que contra ela
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 nas Cláusulas Quinta e Oitava do Contrato n°
70/2021/PGJ, art. 7ºda Lei n° 10.520/2002 e no Parecer Jurídico nº 75/2022 (SEI nº 0258145):Aplicarà empresaCRONOCOMÉRCIO
EDISTRIBUIÇÃOEIRELI, CNPJ nº 22.003.386/0001-28,a sanção demulta no valor de valor deR$1.200,00 (mil e duzentos reais)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-seos autos à Assessoria de Gestão de Contratos para providências atinentes ao caso.
Teresina 20 de junho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

4.3. AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 - REPUBLICAÇÃO24093
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 - REPUBLICAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de ampliação do novo sistema de transporte vertical e atualização do
sistema de combate a incêndio no edifício do MPPI, sede centro, localizado na Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro, Teresina-PIpara a de acordo
com as especificações técnicas discriminadas no Anexo I do Edital (Projeto Básico).
TIPO: Menor Preço;
TOTAL DE LOTES: Lote Único;
VALOR TOTAL: R$ 1.151.500,47 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, quinhentos reais e quarenta e sete centavos).
ENDEREÇO: Coordenadoria de Licitações e Contratos, Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro,
Teresina-PI.
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 21 de junho de 2022 no site WWW.MPPI.MP.BR, no link Licitações e Contratos.
CADASTRAMENTO PRÉVIO: Licitantes Não Cadastrados: até o dia 05/07/2022 (horário local).
ENTREGA DO ENVELOPE "PROPOSTA DE PREÇOS": Até o dia 08/07/2022, às 09:00 (horário local).
SESSÃO DE ABERTURA: dia 08/07/2022, às 09:00 (horário local).
INFORMAÇÕES: afranio.oliveira@mppi.mp.br; ericapma@mppi.mp.br; tuany.sousa@mppi.mp.br; 86 98163-0496.
DATA: 20 de junho de 2022.
PRESIDENTE DA CPL: Tuany de Sousa França

4.4. AVISO DE LICITAÇÃO - P.E. N° 22/202224095
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022
OBJETO: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, cujo titular é a Procuradoria Geral de Justiça, para a eventual contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de dedetização, desratização e descupinização das dependências das sedes do Ministério
Público do Estado do Piauí, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I).
TIPO: Menor Preço;
TOTAL DE LOTES: Lote único (01 item);
MODO DE DISPUTA: Aberto;
VALOR TOTAL: O valor total fixado para a futura contratação é de R$ 245.740,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta reais).
ENDEREÇO: www.comprasgovernamentais.gov.br;
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 21 de junho de 2022 no site WWW.MPPI.MP.BR, no link Licitações e Contratos, Saiba sobre as licitações do
MPPI, e no site WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR.
-Entrega das Propostas: a partir do dia 21/06/2022, às 09:00h (horário de Brasília);
-Data da sessão: 04/07/2022, às 09:00h (horário de Brasília);
-Informações: pregoeiro@mppi.mp.br; 86 98163-0496.
DATA: 20 de junho de 2022.
PREGOEIRA: Érica Patrícia Martins Abreu

4.5. AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 03/202224099
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022
OBJETO: O objeto desta licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para viabilizar a
execução da obra de implantação da nova sede da Promotoria de Justiça de Pedro II no Piauí, cujo o endereço é nos lotes 19, 20 e 21 - situados
na Vila Gardênia do loteamento Vila das Flores, bairro Vila Operária, CEP nº 64255-000, Pedro II - Piauí.
TIPO: Menor Preço
TOTAL DE LOTES: Lote Único(obra).
VALOR TOTAL: R$ 1.918.732,12(um milhão, novecentose dezoito mil, setecentos e trintae doisreaise dozecentavos).
ENDEREÇO: Coordenadoria de Licitações e Contrato, Procuradoria Geral de Justiça, localizada na Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro,
Teresina-PI.
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 21 de junho de 2022 no site WWW.MPPI.MP.BR, no link Licitações e Contratos.
CADASTRAMENTO PRÉVIO
Licitantes Não Cadastrados: até o dia 04/07/2022 (horário local)
ENTREGA DO ENVELOPE "PROPOSTADE PREÇOS"
Até o dia 07/07/2022, às 09:00 (horário local)
SESSÃO DE ABERTURA: dia 07/07/2022, às 09:00 (horário local)
DATA: 20 de junho de 2022.
INFORMAÇÕES: pregoeiro@mppi.mp.br
PRESIDENTE DA CPL: Tuany de Sousa França

5. GESTÃO DE PESSOAS
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5.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI24087
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 760/2022 - Republicação por incorreção
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0118.0016651/2022-83:
RESOLVE:
CONCEDER, em13de junho de 2022,01(um)diade licença para tratamento de saúde da servidoraJULIANA JALES CUNHA PACHECO,
Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15643, lotada junto à49ª Promotoria de Justiça de Teresina, nos termos do art. 77 e seguintes
da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 13de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 764/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0313.0016841/2022-79:
RESOLVE:
CONCEDER, em 14 de junho de 2022, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde da servidoraMARCIA CAMILA ARAUJO BATISTA,
Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula 15218, lotada junto à 52ª Promotoria de Justiça, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 14 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 765/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0009.0015938/2022-17:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 01 a 03 de junho de 2022, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde do servidorDOUGLAS RIBEIRO
MACHADO MACIEL, Analista Ministerial, matrícula nº 370, lotado junto àControladoria Interna do MPPI, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 766/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0700.0015842/2022-04,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de06 a 20 de junho de 2022, 15(quinze)dias de licença para tratamento de saúde ao servidorJACKSON WILLIAN
DOURADO GUIMARAES, Técnico Ministerial, matrícula nº 187, conforme perícia oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar
Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 06 de junho de 2022.
Teresina (PI), 20 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 767/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0369.0015964/2022-26:
RESOLVE:
CONCEDER,em 06 de junho de 2022,01 (um)dia de licença por motivo de doença em pessoa da família, à servidora AMANDA DAMASCENO
CARVALHO SOUSA BORGES, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15312, lotada junto à 2ª Promotoria de Justiça de São João do
Piauí, nos termos do inciso II do art. 75 da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 06 de
junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 768/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0226.0016184/2022-14,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de06 a 12 de junho de 2022, 07(sete)dias de licença para tratamento de saúde, à servidora comissionadaRAISSA SA
LOPES SANTOS, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15269, lotada junto à 43ª Promotoria de Justiça de Teresina, conforme
perícia oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao
dia 06 de junho de 2022.
Teresina (PI), 20 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 769/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0436.0015983/20222-60:
RESOLVE:
CONCEDER,no período de 06 e 07 de junho de 2022,02 (dois)dias de licença por motivo de doença em pessoa da família, à servidora
LIANDRA NOGUEIRA SOARES DA SILVA, Analista Ministerial, matrícula nº 138, lotada junto à Coordenadoria de Perícias e Pareces Técnicos,
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nos termos do inciso II do art. 75 da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 06 de junho de
2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 770/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0020.0015960/2022-34:
RESOLVE:
CONCEDER,em 02 de junho de 2022,01 (um)dia de licença por motivo de doença em pessoa da família, à servidora ALMERA SHEILA
MOREIRA LEAL, Técnica Ministerial, matrícula nº 177, lotada junto ao PROCON MPE-PI, nos termos do inciso II do art. 75 da Lei Complementar
Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 771/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0020.0015960/2022-34:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 03 a 07 de junho de 2022, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde à servidora ALMERA SHEILA
MOREIRA LEAL, Técnica Ministerial, matrícula nº 177, lotada junto ao PROCON MPE-PI, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 772/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO,matrícula nº 2465,de suas funções perante aSEDE DAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DE PIRIPIRI,por conduta incompatível com a exigida pelo Ministério Público, conforme art. 15, IX, do Ato PGJ nº 473/2014 e com
efeitos a partir de 19 de junho de 2022.
Teresina (PI), 20 de junhode 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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