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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ 24123
PORTARIA PGJ/PI Nº 2018/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021, e considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0040.0017098/2022-48,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça LUCIANO LOPES NOGUEIRA RAMOS, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, Coordenador do
CAOCRIM, para atuar nas audiências de atribuição da Promotoria de Justiça de Paulistana, pautadas para o dia 22 de junho de 2022, em
substituição ao Promotor de Justiça Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2019/2022
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,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO, titular da Promotoria de Justiça de Amarante, para atuar nas
audiências de atribuição da Promotoria de Justiça de Manoel Emídio, dia 21 de junho de 2022, em substituição ao Promotor de Justiça Esdras
Oliveira Costa Belleza do Nascimento.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2020/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0094.0014797/2022-61:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)NILSON CASTRO NETO, matrícula 15549, ocupante do cargo de Assessor (a) de
Promotoria, lotado (a) junto à Promotoria de Justiça de Amarante- PI, pelo prazo de 02(seis) meses alternados, quais sejam, julho/2022 e
novembro/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 21de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2021/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0094.0014797/2022-61:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)RAUL PIANCÓ DE OLIVEIRA, matrícula 15670, ocupante do cargo de Assessor (a) de
Promotoria, lotado (a) junto àPromotoria de Justiça de Amarante - PI, pelo prazo de 02(dois) meses, quais sejam, setembro/2022 e outubro/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 21de junhode 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2022/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0094.0014797/2022-61:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)VICTOR HUGO GOMES DA SILVA PIRES, matrícula 15645, ocupante do cargo de
Assessor (a) de Promotoria, lotado (a) junto àPromotoria de Justiça de Amarante- PI, pelo prazo de 02(dois) meses alternados, quais sejam,
agosto/2022 e dezembro/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 21de junhode 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2023/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0323.0015151/2022-66:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)INGRID MARIA FERNANDES DE MENEZES CASTRO, matrícula 15543, ocupante do
cargo de Assessor (a) de Promotoria, lotado (a) junto à 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca- PI, pelo prazo de 05(cinco) meses alternados,
quais sejam, setembro/2022, outubro/2022,dezembro/2022, fevereiro/2023e abril/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 21de junho de 2022.
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CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2024/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0323.0015151/2022-66:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)GABRIELLA ROCHA GOMES, matrícula 15123, ocupante do cargo de Assessor (a) de
Promotoria, lotado (a) junto à 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca - PI, pelo prazo de 06(seis) meses alternados, quais sejam, julho/2022,
agosto/2022, novembro/2022, janeiro/2023, março/2023 e maio/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 21de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2025/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0122.0015605/2022-38:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)FRANCISCO LEANDRO GUIMARÃES DE CARVALHO, matrícula 129, ocupante do cargo
de Analista Ministerial, lotado (a) junto à Promotoria de Justiça de Amarante- PI, pelo prazo de 01(um) mês, a partir de julho/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 21de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2026/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0316.0015638/2022-20:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)PAULO VICTOR LIMA BATISTA, matrícula 15693, ocupante do cargo de Assessor (a) de
Promotoria, lotado (a) junto à Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí- PI, pelo prazo de 01(um) ano, a partir de julho/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 21de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2027/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0157.0015757/2022-65:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)MÁRIO HENRIQUE FONSECA DE SOUSA, matrícula 15504, ocupante do cargo de
Assessor (a) de Promotoria, lotado (a) junto à 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba- PI, pelo prazo de 05(seis) meses alternados, quais sejam,
julho/2022, setembro/2022, novembro/2022,fevereiro/2023 eabril/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 21de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2028/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0091.0014618/2022-89:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a) OSMAR BARROS CARDOSO, matrícula 15730, ocupante do cargo de Assessor (a) de
Promotoria, lotado (a) junto à 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus- PI, pelo prazo de 11 (onze)meses, no período de julho/2022 a maio/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 21de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2029/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0092.0014805/2022-69:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)MEG MARIA DA CONCEIÇÃO VAZ COÊLHO FRAGA, matrícula 15840, ocupante do
cargo de Assessor (a) de Promotoria, lotado (a) junto à Promotoria de Justiça de Luzilândia - PI, pelo prazo de 06(seis) meses , no período de
julho/2022 a dezembro/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 21de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2030/2022
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O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0126.0015806/2022-80:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)DANIELE GOMES DOS SANTOS, matrícula 333, ocupante do cargo de Técnico(a)
Ministerial, lotado (a) junto à 42ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI, pelo prazo de 02(dois) meses alternados, quais sejam, setembro/2022 e
dezembro/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 21de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2031/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ÁUREA EMILIA BEZERRA MADRUGA, titular da Promotoria de Justiça de Porto, Coordenadora do
CAOMA, para atuar na audiência de atribuição da 40ª Promotoria de Justiça de Teresina, referente ao processo nº 0817350.31.2018.8.18.0140,
pautada para o dia 22 de junho de 2022, às 9h, na 1ª Vara de Família e Sucessões, em substituição à Promotora de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2032/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0126.0015806/2022-80:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)HELLEN KAROLINE DOS SANTOS FARIAS, matrícula 15549, ocupante do cargo de
Assessor (a) de Promotoria, lotado (a) junto à 42ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI, pelo prazo de 02(seis) meses alternados, quais sejam,
julho/2022 e outubro/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 21de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2033/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0126.0015806/2022-80:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)ALESSON JOSÉ FRANCISCO AL ALLEN FARIAS TRAJANO, matrícula 15851, ocupante
do cargo de Assessor (a) de Promotoria, lotado (a) junto à 42ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI, pelo prazo de 02(seis) meses alternados,
quais sejam, agosto/2022 e novembro/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 21de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2034/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0262.0014713/2022-03:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)AMANDA GUEDES DOS REIS MONTEIRO, matrícula 15630, ocupante do cargo de
Assessor (a) de Promotoria, lotado (a) junto à 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina- PI, pelo prazo de 11(onze) meses, no período de
julho/2022 a maio/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 21de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2035/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando solicitação
contida no Processo SEI nº 19.21.0014.0016253/2022-70,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) LIANDRA NOGUEIRA SOARES DA SILVA, matrícula nº 138, Analista Ministerial, do cargo comissionado de
Assessor Especial - CC06, junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2036/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando solicitação
contida no Processo SEI nº 19.21.0014.0016253/2022-70,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) ELANE LOPES COUTINHO, matrícula nº 15829, do cargo comissionado de Chefe de Divisão de Divisão - CC04,
junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos.
Página 4

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1120 Disponibilização: Terça-feira, 21 de Junho de 2022 Publicação: Quarta-feira, 22 de Junho de 2022

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2037/2022
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 19.21.0014.0016253/2022-70,
RESOLVE
NOMEAR o (a) servidor (a) LIANDRA NOGUEIRA SOARES DA SILVA, matrícula nº 138, Analista Ministerial, para exercer o cargo comissionado
de Chefe de Divisão - CC04, junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2038/2022
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 19.21.0014.0016253/2022-70,
RESOLVE
NOMEAR ELANE LOPES COUTINHO, CPF: ***.862.873-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor Especial (CC-06) junto à
Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos.
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), 21 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2039/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0102.0015637/2022-56:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)ANNA JÉSSYCA NUNES TEIXEIRA DO COUTO, matrícula 15674, ocupante do cargo de
Assessor (a) do Conselho Superior, lotado (a) junto à 16ª Procuradoriade Justiça - PI, pelo prazo de 02(seis) meses alternados, quais sejam,
julho/2022 e dezembro/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 21de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2040/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0102.0015637/2022-56:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)FRANKLYN DE SOUSA FERRAZ, matrícula 16606, ocupante do cargo de Assessor (a) de
Procurador, lotado (a) junto à 16ª Procuradoriade Justiça - PI, pelo prazo de 02(dois) meses alternados, quais sejam, agosto/2022 e
outubro/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 21de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2041/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0102.0015637/2022-56:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)ARLETTE BATISTA CORREIA LIMA COÊLHO SERRA E SILVA, matrícula 16509,
ocupante do cargo de Assessor (a) de Procurador, lotado (a) junto à 16ª Procuradoriade Justiça - PI, pelo prazo de 03(três) meses alternados,
quais sejam, setembro/2022,novembro/2022 e janeiro/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 21de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 2042/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDROA ALVES DE MOURA, no uso das suas atribuições legais, e considerando a solicitação
contida no Processo SEI 19.21.0262.0017084/2022-06,
RESOLVE
DECLARAR A VACÂNCIA, com fulcro no art. 33, inciso VII, da Lei Complementar Estadual nº 13/94, do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, do quadro de pessoal do Ministério Público do Estado do Piauí com lotação na cidade de Esperantina, em
decorrência da posse da servidora STEFANI PORTELA GOMES, matrícula nº 396, em outro cargo inacumulável, com efeitos retroativos ao dia
20 de junho de 2022.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de junho de 2022.
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CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

2.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA 24106
PORTARIA Nº 39/2022
Objeto: instaurar procedimento administrativo nº 25/2022 com a finalidade de acompanhar o planejamento e a execução das ações de
combate ao vetor dos vírus da dengue, chikungunya e zika no município de Morro do Chapéu do Piauí.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e, com
fundamento nos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal; nos artigos 26, inciso I, e 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.625/93 e
no art. 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/1993 e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127, caput, e 129 da CF; art. 1º, caput, da Lei nº 8.625/93);
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 ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - art. 200,
II, da CF;
CONSIDERANDOque é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde executar serviços de Vigilância Epidemiológica - art. 18,
IV, letra "a", da Lei Federal nº 8.080/90;
CONSIDERANDO que se entende por Vigilância Epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos - Art. 6º, § 1º, da Lei Federal nº8.080/90;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 29, de 11 de julho de 2006, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, caracteriza como
situação de iminente perigo à saúde pública quando for constatada a presença do mosquito transmissor da dengue - aedes aegypti - em 1% ou
mais dos imóveis do município;
CONSIDERANDO a necessidade de deflagrar a imediata intensificação das ações preconizadas no Programa Nacional de Controle da Dengue,
em todos os eixos: fiscalização, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, conforme art. 2º da Portaria SVS MS
29/2006;
CONSIDERANDO a Lei 13.301/2016 que dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada situação de iminente
perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika; e altera a Lei nº
6.437, de 20 de agosto de 1977;
CONSIDERANDO que mencionada Lei, em seu artigo 1º, §1º, inciso IV, autoriza expressamente a autoridade máxima do Sistema Único de
Saúde de âmbito federal, estadual, distrital e municipal a determinar e executar as medidas necessárias ao controle das doenças em questão,
dentre as quais se destaca o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono ou de ausência de pessoa
que possa permitir o acesso de agente público, regularmente designado e identificado, quando se mostre essencial para a contenção das
doenças;
CONSIDERANDO que o aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue, chicungunya e zika) pica tanto durante o dia como à noite, sendo que o
vetor se reproduz dentro ou nas proximidades de habitações, em recipientes onde se acumula água (vasos de plantas, pneus velhos, cisternas,
etc.);
CONSIDERANDO que o último Informe Epidemiológico de Dengue, Zika e Chikungunya da Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI), referente à
12ª semana epidemiológica de 20221, registrou um aumento de 351,7% na incidência de casos de Dengue e de 1495,2% nos casos de febre
Chikungunya, em relação ao mesmo período de 2021;
CONSIDERANDO que, segundo o referido Boletim Epidemiológico, 96 (noventa e seis) municípios do Estado já notificaram casos de dengue e
30 (trinta) possuem notificações de febre Chikungunya, assim como 24 municípios estão em situação de risco alto para a dengue e 83 cidades se
encontram em estado de alerta para a doença;
CONSIDERANDO que, segundo informações da SESAPI, de janeiro a março deste ano foram registrados no estado 761 casos, em 96 cidades
piauienses, enquanto no ano passado foram confirmados 262 casos da doença, no mesmo período2;
CONSIDERANDO queo período chuvosoem todo o Estado épropício a proliferação do mosquito aedes aegypti, necessitando a intensificação das
ações de prevenção e controle;
CONSIDERANDO que o art. 129, XXXVII, do Código de Saúde do Estado do Piauí, Lei Estadual nº. 6174, de 16/02/2012, tipifica como infração
sanitária a conduta de "obstar ou dificultar a ação fiscalizadora da autoridade sanitária competente no exercício de suas funções";
CONSIDERANDO que "deixar de notificar doença ou agravo à saúde quando tiver o dever legal de fazê-lo" e "deixar de notificar epidemia de
qualquer doença ou outro agravo à saúde, mesmo que não seja de notificação obrigatória", constituem infrações sanitárias, previstas nos incisos
XXIII e XXIV do art. 129 do Código de Saúde do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 174/0217 do Conselho Nacional do Ministério Público, autorizou a instauração de procedimento
administrativo, para embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
RESOLVE instaurar o procedimento administrativo nº 25/2022 com a finalidade de acompanhar o planejamento e a execução das ações de
prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti", exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da Portaria
SVS MS 29/2006), no âmbito do município de Moro do Chapéu do Piauí, em todos os eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica,
assistência, gestão, comunicação e mobilização, determinando, para tanto:
1) Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro, para secretariar este procedimento, como determina
o art. 4º, inciso IV, da Resolução nº 01/2008 do Conselho de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, devendo lavrar o devido termo de
compromisso;
2) Autue-se a presente portaria de instauração, realizando as inclusões e registro em livro próprio e arquivando cópia em pasta própria da
Promotoria de Justiça;
3) Comunique-se, por via eletrônica, da instauração do presente procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao
Caods e ao Conselho Municipal de Saúde, com envio da presente portaria;
4) Encaminhe cópia da presente portaria, em formato Word, para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico;
5) Cumpridas as diligências, com as devidas certificações nos autos, conclusos para ulteriores deliberações.
CUMPRA-SE.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
1Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/uploads/warning_document/file/875/Boletim_Epidemiol%C3%B3gico_PI_SE_12%C2%AA_2022.pdf.
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Acesso em 08/04/2022.
2Disponível: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2022-04-04/11291/sesapi-reforca-acoes-de-combate-a-dengue-junto-aos-municipios.html.
Acesso em 08/04/2022.
Procedimento administrativo nº 43/2021
SIMP: 000522-161/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial autuado de ofício como procedimento administrativo nº 43/2021, por meio da portaria nº 79/2021 (ID nº
33432130), o qual tem como assunto acompanhar a retomada das atividades escolares presenciais no município de Morro do Chapéu do Piauí.
Em sede de diligências iniciais, o Ministério Público expediu a recomendação ministerial nº 15/2021, destinada a Secretaria de Educação de
Morro do Chapéu do Piauí, recomendando, em síntese, a imediata retomada das atividades escolares presenciais na rede municipal de ensino,
observando o cumprimento dos protocolos sanitários que estabelecem medidas de prevenção e controle da disseminação do SARS-Cov-2.
À Secretaria de Educação, em resposta à recomendação expedida, sinalizou pelo aceite e cumprimento desta, conforme se depreende do
documento de ID nº 33572796.
Adiante, no intuito de colher mais informações acerca do efetivo retorno presencial das aulas, bem como o cumprimento dos protocolos
sanitários, este órgão ministerial expediu o ofício nº 1126/2021, solicitando:
I) Encaminhamento de cópia do plano de retomada para o retorno das atividades presenciais;
II) Data de início do retorno presencial da primeira fase, consistente na metodologia híbridas;
III) As medidas adotadas frente aos alunos que os pais decidiram pela permanência das atividades de forma remota;
IV) Informações sobre a vacinação e distribuição de EPIs dos professores e colaboradores da rede educacional;
V) As medidas a serem adotadas quanto ao uso de transporte escolar e;
VI) Quais escolas estão passando por otimização de estrutura.
Em resposta, a Secretaria de Educação encaminhou o plano de retomada das aulas, esclareceu que a vacinação dos profissionais vinculados à
rede municipal foi integralmente realizada e que houve a vistoria da frota escolar municipal, com as devidas sinalizações (ID nº 33921360).
Parecer do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (Caodec) concluindo que o plano de retomada das aulas
municipais de Joaquim Pires/PI atendeu as medidas de biossegurança para prevenção e controle da Covid-19 (ID nº 34447221).
Por fim, o município informou que as aulas na rede municipal retornaram as atividades integralmente presenciais, em 03/03/2022, com a carga
horária regular por dia letivo, em observância às medidas de segurança e à saúde que a situação impõe (IDs nº 34731420 53783243).
É o breve relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que houve o retorno totalmente presencial das atividades escolares, conforme documentos de IDs nº 34731420
53783243.
Ademais, durante o curso do procedimento não houve notícias de quaisquer irregularidades que pudessem ensejar intervenção ministerial quanto
ao objeto deste procedimento.
Destaca-se que o arquivamento do presente procedimento não impede a atuação desta Promotoria de Justiça no atendimento de possíveis
reclamações ou denúncias sobre ocorrência de irregularidades quanto ao objeto desse procedimento.
Ante o exposto, entendo não mais existir justificativa para a continuidade ao presente procedimento administrativo, em razão da resolutividade do
seu objeto pelo retorno total das aulas presenciais acatamento da recomendação expedida.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP).
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (Caodec), com
cópia desta decisão.
Em razão do disposto no art. 13, § 2º da Resolução 174/2017 do CNMP, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
Determino, ainda, a remessa de cópia dessa decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
À assessoria para o encaminhamento do presente aos seus destinatários, via ofício de ordem, e para o cumprimento das diligências
determinadas.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Procedimento Preparatório nº 32/2021 SIMP nº 000619-161/2021
ATODE CONVERSÃO
Trata-se de procedimento extrajudicial inicialmente autuado como notícia de fato nº 73/2021 e posteriormente convertido em procedimento
preparatório nº 32/2021, por meio da portaria nº 106/2021 (ID nº 33756833), com a finalidade de apurar possíveis irregularidades no bojo de
procedimento licitatório n° 001.0002182/2021, promovido pelo Município de Esperantina/PI para contratação de empresa de engenharia para
execução de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e públicos, bem como serviços afins,
incluindo varrição e remoção de entulhos, capina com limpeza de terrenos e poda de árvores.
O presente procedimento originou-se de representação encaminhada pela empresa Coleta Serviços e Gestão Ambiental Urbana EIRELI (ID nº
33559893).
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, por meio do ofício nº 1053/2021, solicitou-se do Município de Esperantina/PI
que se manifestasse sobre os fatos narrados na denúncia (ID nº 33646019).
Constatada ausência de resposta ao ofício supramencionado, expediu-se Portaria de conversão da então notícia de fato em procedimento
preparatório, ID. 33756833.
Após, expediu-se ofício requisitório n° 1173/2021 de ID. 33804011, o que fora reiterado por ofício de reiteração de requisição n° 285/2022, em
razão de ausência de resposta pela Municipalidade, consoante documentos de ID. 53122748.
Novamente constatada ausência de resposta ao ofício n° 285/2022, ID.
53285552.
Eis o relatório.
Constatado o decurso do prazo estabelecido no art. 2º, § 6º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, não
cabendo mais prorrogações, e havendo ainda a necessidade de realizarcontatotelefônicojunto ao novo Procurador Geral do Município de
Esperantina/PI com o fitodeobterinformaçõessobrerespostasaosofíciosnãorespondidos, DETERMINO a conversão do presente
procedimento em inquérito civil, com fulcro no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP.
Ato contínuo, à Secretaria desta Promotoria DETERMINO seja minutada Portaria de Conversão dos presentes autos a ser disponibilizado em
arquivo editável no sharepoint.
Determino, ainda, a remessa de cópia do presente ato para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cumpra-se.
Esperantina/PI, datado eletronicamente
(assinado digitalmente)
ADRIANOFONTENELESANTOS
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de Esperantina
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2.2. 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24107
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 014/2022
A 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TERESINA, com fundamento no art. 129, VI, da Constituição Federal, no art. 26, VI, da
Lei n. 8.625/1993 e no art. 37, VI da Lei Complementar Estadual n. 12/1993, vem notificar o senhor MARIA SOLANGE OLIVEIRA GOMES, CPF
sob o nº 035.607.023-99, FILHA DE TERESA FEITOSA DE OLIVEIRA GOMES, para que DECLARE SEU INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL nos autos do procedimento judicial 0819892-17.2021.8.18.0140, em que a senhora incorre na
prática do crime tipificado no art. 32, § 1º-A d da lei 9.605(MAUS TRATOS).
Caso tenha interesse na realização do acordo deverá entrar em contato pelo telefone (86) 98152-7263, das 08h00min às 13h00min, no prazo de
05 (cinco) dias da publicação do presente edital.
Finalmente, informo que o não atendimento ao presente edital ensejara em oferecimento de denúncia criminal, em estrito cumprimento ao
disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal.
Teresina, 20 de junho de 2022.
JOSÉ EDUARDO CARVALHO ARAÚJO
Promotor de Justiça
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 015/2022
A 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TERESINA, com fundamento no art. 129, VI, da Constituição Federal, no art. 26, VI, da
Lei n. 8.625/1993 e no art. 37, VI da Lei Complementar Estadual n. 12/1993, vem notificar o senhor JOÃO HENRIQUE MURILO DA COSTA,
CPF: 109.327.033-05, filho de MARINETE MURILO DA COSTA, natural de Teresina-PI, Nascimento 17/03/2001, para que DECLARE SEU
INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL nos autos do procedimento judicial 084346754.2021.8.18.0140, em que o senhor incorre na prática do crime tipificado no art. 14 da lei 10.826(Porte Ilegal de Arma de Fogo).
Caso tenha interesse na realização do acordo deverá entrar em contato pelo telefone (86) 98152-7263, das 08h00min às 13h00min, no prazo de
05 (cinco) dias da publicação do presente edital.
Finalmente, informo que o não atendimento ao presente edital ensejara em oferecimento de denúncia criminal, em estrito cumprimento ao
disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal.
Teresina, 20 de junho de 2022.
JOSÉ EDUARDO CARVALHO ARAÚJO
Promotor de Justiça

2.3. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24108
NOTÍCIA DE FATO Nº 000012.383.2022
Meio Ambiente - APURAR DESCARTES DE CHORUME NO RIO PARNAÍBA
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça a notícia de fato acima mencionada, instaurada com o fito de apurar denúncia acerca do despejo
irregular de chorume no Rio Parnaíba, proveniente do Estado do Pará. Conforme a denúncia, o despejo irregular está sendo realizado pela
Empresa Águas Teresina, que está jogando chorume em lagoa ligada ao Rio. O Ministério Público do Pará encaminhou documentação acerca do
caso que deu origem à Notícia de Fato em questão.
O protocolo foi instaurado aos 13 de maio de 2022, em razão de informações enviadas via SEI nº 19.21.0378.0011519/2022-14, solicitando
providências das autoridades para apurar as denúncias.
Ocorre que, aos 12 de dezembro de 2021, já havia sido instaurado nesta Promotoria de Justiça, a Notícia de Fato nº 000181.172.2021,
instaurado de ofício, para apurar denúncia acerca do despejo irregular de chorume no Rio Parnaíba. Conforme a denúncia, o despejo irregular
está sendo realizado pela Empresa Águas Teresina, que está jogando chorume em lagoa ligada ao Rio.
Cumpre salientar que o possui o Notícia de Fato nº 000181.172.2021 mesmo objeto da presente notícia de fato.
Assim, por disposição da Resolução do CNMP nº 174/2017:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;" (grifo nosso)
DETERMINO o ARQUIVAMENTO da presente notícia de fato, inclusive com baixa no Sistema SIMP, sem prejuízo do cumprimento das
formalidades previstas pela Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2018.
Cumpra-se.
Teresina/PI, 06 de junho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ªPJ - Meio Ambiente e Urbanismo
NOTÍCIA DE FATO Nº 000547.426.2022. (m)
Meio Ambiente - Apurar possíveis irregularidades no edital 2022 ICMS ecológico do Estado do Piauí.
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça a notícia de fato acima mencionada, instaurada com o fito de apurar sobre o Edital ICMS
Ecológico de 2022, com base em decreto revogado.
O protocolo foi instaurado aos 29 de março de 2022, em razão de manifestação 763/2022, solicitando providências em face do Edital ICMS
Ecológico de 2022, com base em decreto revogado.
Ocorre que, aos 18 de abril de 2022, foi instaurado nesta Promotoria de Justiça, a NOTÍCIA DE FATO nº 000035.172.2022, que trata do mesmo
objeto da presente notícia de fato. Providências já vem sendo adotadas neste procedimento, como a audiência extrajudicial realizada em 04 de
maio de 2022, objetivando elucidar a questão.
Assim, por disposição da Resolução do CNMP nº 174/2017:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;" (grifo nosso)
DETERMINO o ARQUIVAMENTO da presente notícia de fato, inclusive com baixa no Sistema SIMP, sem prejuízo do cumprimento das
formalidades previstas pela Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2018.
Cumpra-se.
Teresina/PI, 09 de junho de 2022
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ªPJ - Meio Ambiente e Urbanismo
PROCEDIMENTO: 000127-383/2021
CLASSE: NOTÍCIA DE FATO
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça, a Notícia de Fato Nº 000127-383-2021, instaurada por meio da manifestação Nº 2851/2021
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apresentada pelo Sr. Oscar Silva de Oliveira Junior junto a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, onde o requerente relatou que deu
entrada em uma homologação de uma documentação na SEMAR do Piauí para criação de pássaros de forma amadora, entretanto até aquele
momento não havia conseguido a liberação desse cadastro.
No fito de resolutividade, esta Promotoria de Justiça expediu aos 06 de Setembro de 2021, o Ofício 958/2021-24ªPJ(j)/MPPI à Secretaria
Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí - SEMAR, solicitando informações a respeito do andamento do processo administrativo
referente à concessão desta licença, entretanto, nenhuma informação foi encaminhada a este Órgão Ministerial.
Em 11 de Maio de 2022, esta Promotoria de Justiça reiterou a sua solicitação, em face da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos do Piauí - SEMAR, por meio do Ofício nº 470/2022-24ªPJ(MC)/MPPI.
Em resposta, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí - SEMAR encaminhou as seguintes informações:
"Em resposta ao Ofício nº 470/2022-24PJ(MC)/MPPI informo que a SEMAR está ciente da tramitação do Processo Administrativo nº 000127383/2021 registrado por Oscar Silva de Oliveira Júnior junto ao MPPI. De acordo com o ofício supracitado o interessado solicita a homologação
de documentos para a criação amadora de passeriformes. No que se refere à homologação do cadastro do Senhor Oscar junto ao Sistema de
Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (SisPass), esta foi realizada dia 02 de maio de 2022, cabendo ao
interessado ingressar na página do Sistema SISPASS e acessar o link "emitir licença" para validação desta, conforme foi orientado no parecer
técnico. Acrescenta-se que esta licença tem validade até 31 de julho de 2023, salvo o cometimento de alguma infração ambiental e possível
cancelamento. Em virtude da alta demanda processual referente à criação amadora de passeriformes foi publicada Portaria GAB Nº 039/2022 em
10 de maio de 2022 dispondo sobre Força Tarefa para regularização destes processos."
Esta Promotoria de Justiça, buscou informar ao Sr. Oscar Silva de Oliveira Junior sobre a concessão de sua licença, entrando em contato via
telefone e e-mail. Em ambas as oportunidades, o Sr. Oscar informou que estava ciente da concessão de sua licença e que inclusive já havia
conseguido emití-la.
Dessa forma, em face das informações constantes nos autos, é possível concluir que o óbice responsável pela instauração da denúncia não
perdura, restando, por parte deste Órgão Ministerial, a conclusão deste procedimento.
Considerando, portanto, a Resolução nº 174 de 04 de julho de 2017 - Conselho Nacional do Ministério Público em seu Art. 4º, I, verbis:
"Art. 4º - A Notícia de Fato será Arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;(...)"
Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO do procedimento, inclusive com baixa no Sistema SIMP, sem prejuízo do cumprimento das
formalidades previstas pela Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 13 de Junho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ª PJ - Meio Ambiente e Urbanismo

2.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ 24109
Procedimento Administrativo nº 36/2022.
SIMP 000321-310/2022.
Objeto: Apurarsituação irregular em relação às normas de sistemas preventivos contra incêndio e pânico no Hospital Estadual Teresinha Nunes
de Barros.
PORTARIA Nº 44/2022
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. 8º e art. 9º 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 a tramitação do Procedimento Administrativo Integrado nº 026/2020 (SIMP nº 000171-225/2020), instaurado pelo Grupo de
Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP/MPPI, conjuntamente com as 48ª e 56ª Promotorias de Justiça de Teresina,
com a finalidade de fomentar a correção das irregularidades constatadas, notadamente quanto à necessidade de informatização completa do
Processo de Segurança contra Incêndio, mantendo disponíveis, na rede mundial de computadores, informações completas sobre todos os
alvarás de licença ou autorização, nos termos da Lei Federal nº 13.425/2017, e de efetiva operacionalização do Fundo de Aparelhamento e
Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí -FUNAP-CBMEPI;
CONSIDERANDO que foi apurado, no supradito Procedimento Administrativo Integrado, a existência de irregularidades constatadas e
especificadas no Termos de Notificação e Interdição nº 5715, 5716,5718, 5719, 5713, 5721, 5725, 5722, 5720 e demais documentos juntados ao
mencionado Procedimento Administrativo Integrado, referente as vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí nos
seguintes hospitais: Hospital Regional Manoel de Sousa -Bom Jesus; Hospital João Pacheco Cavalcante -Corrente; Unidade Mista de Santa
Filomena; Hospital Estadual Domingos Chaves -Canto do Buriti; Hospital Francisco Ayres Cavalcante -Amarante; Hospital Regional Deolindo
Couto -Oeiras; Hospital Regional Senador Cândido Ferraz -São Raimundo Nonato; Hospital Estadual Teresina Nunes Barros -São João do Piauí;
Hospital Regional de Campo Maior; Hospital Estadual José Furtado de Mendonça -São Miguel do Tapuio; Hospital Regional Leônidas Melo Barras;
CONSIDERANDO a necessidade de expedição de uma Recomendação Administrativa ao Secretário Estadual de Saúde do Estado e respectivo
Diretor-geral do hospital vistoriado, de modo que providenciem o saneamento das irregularidades apontadas pelo CBMPI;
RESOLVE, com fundamento nos art. 8º e art. 9º, ambos da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP):
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as devidas providências:
O registro da instauração do procedimento no sistema SIMP;
Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, para fins de comunicação da instauração do presente Procedimento Administrativo ao Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS;
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;
Expedição de Recomendação Administrativa ao Secretário Estadual de Saúde do Estado e respectivo Diretor-geral do hospital vistoriado, de
modo que providenciem o saneamento das irregularidades apontadas pelo CBMPI.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação 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.
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São João do Piauí, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 08/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da
Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna, 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 são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou
jurídica de direito privado (Art. 197 da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.425, de 30 de março de 20171, que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a
incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público;
CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 5.483, de 10 de agosto de 20052, a qual dispõe sobre a competência do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Piauí e sobre o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado, e dá outras providências, mormente o que está estipulado
em seu Art. 2º, incisos IX e X;
CONSIDERANDO as disposições contidas no Decreto Estadual nº17.688/20183, que institui o Regulamento de Segurança contra incêndio das
edificações e áreas de risco no Estado do Piauí e estabelece outras providências;
CONSIDERANDO o Manual de Segurança Contra Incêndio em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA)4;
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Administrativo Integrado nº 026/2020 (SIMP nº 000171-225/2020), instaurado pelo Grupo de
Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP/MPPI, conjuntamente com as 48ª e 56ª Promotorias de Justiça de Teresina,
com a finalidade de fomentar a correção das irregularidades constatadas, notadamente quanto à necessidade de informatização completa do
Processo de Segurança contra Incêndio, mantendo disponíveis, na rede mundial de computadores, informações completas sobre todos os
alvarás de licença ou autorização, nos termos da Lei Federal nº 13.425/2017, e de efetiva operacionalização do Fundo de Aparelhamento e
Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí -FUNAP-CBMEPI;
CONSIDERANDO que foi apurado, no supradito Procedimento Administrativo Integrado, a existência de irregularidades constatadas e
especificadas no Termos de Notificação e Interdição nº 5715, 5716,5718, 5719, 5713, 5721, 5725, 5722, 5720 e demais documentos juntados ao
mencionado Procedimento Administrativo Integrado, referente as vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí nos
seguintes hospitais: Hospital Regional Manoel de Sousa -Bom Jesus; Hospital João Pacheco Cavalcante -Corrente; Unidade Mista de Santa
Filomena; Hospital Estadual Domingos Chaves -Canto do Buriti; Hospital Francisco Ayres Cavalcante -Amarante; Hospital Regional Deolindo
Couto -Oeiras; Hospital Regional Senador Cândido Ferraz -São Raimundo Nonato; Hospital Estadual Teresina Nunes Barros -São João do Piauí;
Hospital Regional de Campo Maior; Hospital Estadual José Furtado de Mendonça -São Miguel do Tapuio; Hospital Regional Leônidas Melo Barras;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é o órgão público encarregado de promover o inquérito civil público e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO o art. 3º, da Resolução nº 164/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe que "o Ministério Público, de
ofício ou mediante provocação, nos autos de inquérito civil, de procedimento administrativo ou procedimento preparatório, poderá expedir
recomendação objetivando o respeito e a efetividade dos direitos e interesses que lhe incumba defender e, sendo o caso, a edição ou alteração
de normas";
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, por intermédio do Promotor de Justiça
signatário, resolve:
RECOMENDAR ao Secretário Estadual da Saúde e ao(à) Diretor(a)-geral do Hospital Estadual Teresinha Nunes de Barros para que
adotem as seguintes providências:
1) Corrigir, no prazo de 90 (noventa) dias, as irregularidades constantes no Termo de Notificação e Interdição n° 5720 do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Piauí, de modo a garantir a integridade física dos servidores do Hospital, usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS) e visitantes, bem como o regular funcionamento das instalações da unidade.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos, especialmente como elemento probatório para
eventuais ações civis e criminais:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí a documentação hábil a provar o fiel cumprimento das
medidas retromencionadas.
Encaminhe-se a presente Recomendação à Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa
da Saúde - CAODS/MPPI, para conhecimento, e ao destinatário para conhecimento e cumprimento.
Dê-se conhecimento ao Conselho Municipal de Saúde, para que acompanhe o cumprimento da presente recomendação e ao Conselho dos
Secretários Municipais de Saúde - COSEMS para conhecimento.
São João do Piauí, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo.
Promotora de Justiça
1http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13425.htm
2http://www.cbm.pi.gov.br/download/201905/CBM27_526a51fd0b.pdf
3http://www.cbm.pi.gov.br/download/202004/CBM23_e549777c12.pdf
4https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/manual-seguranca-contra-incendio-emestabelecimentos-assistenciais-de-saude.pdf/view

2.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO 24110
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO Nº 000168-325/2022
Trata-se da Notícia de Fato (NF) 000168-325/2022, instaurada a partir do ofício nº 172/2022, encaminhado pelo Conselho Tutelar de Barro Duro,
no qual consta a informação de que a Sra. Aurizete Pereira de Sousa estaria sendo negligente para com as responsabilidades inerentes ao
cuidado da filha.
Narram os autos que fora realizada visita na casa da genitora, tendo em vista que os conselheiros receberam a informação de que a mãe
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frequenta bares e leva a infante junto, chegando, inclusive, a passar a noite toda com a criança em seu colo em meio a várias pessoas, por
muitas vezes embriagada.
Segundo informado, os conselheiros tentaram orientar a genitora para que esta não levasse a criança para lugares impróprios, pois tal
circunstância poderia gerar gravíssimas consequências à infante. Todavia, a genitora não transpareceu que mudaria de atitude. Relataram, ainda,
que a criança se encontra em perigo, pois continua sendo levada para ambientes inadequados. Em razão do assinalado acima, o Conselho
Tutelar solicitou uma determinação de acompanhamento familiar e a designação, se possível, de audiência extrajudicial.
Despacho proferido em 10 de março de 2022 determinando o encaminhamento de cópia do referido despacho à Sra. Aurizete e ao Conselho
Tutelar para que tomassem conhecimento das medidas adotadas pelo Parquet, bem como a expedição de ofício à Polícia Civil sobre os fatos
narrados. Além disso, foi determinado que o Conselho Tutelar entrasse em contato com a assessoria desta Promotoria, para que fosse decidido
sobre a necessidade de acompanhamento da infante.
Ofício nº 427/2022-PJBD/MPPI, encaminhado à Delegacia de Barro Duro, recebido em 16.03.2022.
Relatório Informativo, encaminhado pelo Conselho Tutelar, dando conta de que a Sra. Aurizete relatou que deixou de sair com a criança para
bares e que está se esforçando para mudar de comportamento. Informa, ainda, que o CT passou a realizar visitas à residência da família e que,
até o momento, só receberam uma denúncia por conta de som alto e choro de criança.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que foi solicitada à Delegacia de Barro Duro, por meio do Ofício nº 427/2022-PJBD/MPPI, investigação sobre
os fatos narrados. Além do mais, conforme Relatório Informativo, não ocorreram novas situações de exposição da criança à perigo, tendo a
genitora se esforçado para mudar seus hábitos.
À vista do exposto, diante de já tomadas todas as providências cabíveis, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento,
ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho
Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias.
Comunique-se à genitora do arquivamento do presente feito.
Barro Duro - PI, 08 de junho de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (tas)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
NOTÍCIA DE FATO Nº 000317-325/2022
Trata-se da Notícia de Fato (NF) 000317-325/2022, instaurada a partir do Memorando nº 146/2022, encaminhado pela 42ª Promotoria de Justiça
de Teresina - PI, com o fito de declinar a atribuição para apurar denúncia acerca da precariedade da estrutura física dos prédios do Departamento
de Trânsito do Estado do Piauí (DETRAN), situados na capital e nas cidades do interior.
Consta despacho, proferido em 02.02.2022 nos autos do Inquérito Civil Público Fato (SIMP) nº 000271-019/2019, no âmbito da 42ª Promotoria de
Justiça de Teresina - PI, determinando o declínio das atribuições em favor da Promotoria de Justiça de Barro Duro, para apuração da situação da
estrutura física do prédio do Detran - PI situado no respectivo município.
É sucinto o relatório. Passo à decisão.
PRELIMINARMENTE
Da atribuição para instauração de procedimento extrajudicial
No que tange à atribuição para a instauração de procedimento extrajudicial finalístico, deve-se observar a aplicação do princípio do promotor
natural, isto é, somente o promotor de justiça lotado no local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano ou o ilícito é que poderá instaurar o
procedimento adequado para a apuração dos fatos.
As regras de determinação da atribuição/competência não valem apenas para a propositura de ações judiciais. Servem, também, como
orientação para determinar o órgão competente para a instauração de inquérito civil e a realização de termo de ajustamento de conduta. Segundo
o Supremo Tribunal Federal, referido princípio decorre das cláusulas da independência funcional e da inamovibilidade dos integrantes do MP.
Dessa forma, não se vislumbra nos autos elementos aptos a demonstrar dispersão suficiente para justificar a intervenção da Promotoria de
Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, da capital, na prestação de serviço público na Comarca de Barro Duro.
Assim, falece àquela unidade ministerial atribuição para instaurar procedimento sobre matéria ocorrido em outra Comarca.
II - DO MÉRITO
A justa causa, nas investigações ou procedimentos ministeriais, exterioriza a consagração do respeito e da proteção aos direitos fundamentais
básicos dos cidadãos, das empresas, dos agentes e das entidades públicas eventualmente investigados. Nessa senda, para que uma pessoa,
física ou jurídica, seja submetida a um constrangimento investigatório, é necessário que haja a prática de uma conduta típica, cuja punibilidade
não esteja extinta, ou sem que tenha mínimo indício de autoria e de materialidade do pretenso e suposto ilícito apurado.
De fato, o município de Barro Duro possui o 32º CIRETRAN, responsável por exigir e impor a obediência e o devido cumprimento da legislação
de trânsito no âmbito do município. Contudo, não há indícios de má prestação do serviço público ou de precariedade da estrutura física da sede
que pudessem ensejar a deflagração de uma investigação por este órgão ministerial. Nesse sentido:
"PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR FALTA DE JUSTA CAUSA. CABIMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. A inexistência
de prova idônea, produzida no curso da investigação, a ratificar a notícia que ensejou a instauração de inquérito civil público ou procedimento
preparatório, traduz hipótese de falta de justa causa e o arquivamento deve ser homologado. Referência legislativa: Constituição Federal de
1988, artigo 37, 'caput'; Lei Federal n°º 7.437/1985, artigo 9º; Resolução CNMP n°º 23/2007, artigo 10 e Resolução GPGJ n°º 2.227/2018, artigo
27. Data da aprovação: 13 de fevereiro de 2020, com vigência após decorridos 60 (sessenta) dias da publicação. Objeto: Unificação dos
Enunciados CSMP n°º 05 e 11. Fonte de publicação: Diário Oficial Eletrônico do MPRJ de
13.02.2020"(http://www.mprj.mp.br/documents/20184/1128257/enunciados_comvigenciaapartirde14042020.pdf).
Salutar frisar, ainda, que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de
probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior, de toda e qualquer investigação, a busca de informações que possam ser utilizados
como elementos probatórios lícitos na confirmação, ou não, daqueles indícios inaugurais.
Por outro lado, é válido trazer à colação o fato de que, até o momento, a Promotoria de Justiça de Barro Duro, não recebeu nenhum tipo de
denúncia ou informação de que a sede do CIRETRAN do município necessitaria de reformas, manutenção ou reparos na sua estrutura física, o
que, por óbvio, demonstra ausência de justa causa para o prosseguimento da presente NF.
Desta feita, tendo em vista a inexistência de justa causa e o vício de origem, necessário se faz o arquivamento do presente
procedimento, no que toca aos fatos relacionados à Barro Duro.
Segundo Calamandrei, em observância ao princípio da obrigatoriedade, o Ministério Público, caso identifique uma hipótese em que a lei exija sua
atuação, não poderá abster-se de agir1.
Assim, quando o Parquet promove o arquivamento de uma notícia de fato, não há violação ao princípio da obrigatoriedade, tendo em vista que o
Ministério Público, à luz do ordenamento jurídico pátrio, tem liberdade para examinar o caso e identificar ou não a hipótese de agir. Caso seja
identificada a situação em que a lei exige sua atuação, aí sim a ação do órgão ministerial será obrigatória. Em outro giro, não identificada lesão a
interesse que lhe incumba tutelar, não está o membro do Ministério Público obrigado a promover ação civil pública.
Além do mais, para fins de demonstração da sintonia ministerial com a atual quadra de desenvolvimento institucional do nosso País, a novel Lei
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de Abuso de Autoridade, Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, que trata sobre crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público,
servidor ou não, que, no exercício de suas funções, ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, em especial o art.
27, abaixo reproduzido:
Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de
qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada.
À vista do exposto, tendo em vista que não há razão para a continuidade deste procedimento nesta Promotoria de Justiça, inexistindo
outras providências a serem adotadas neste momento, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins
de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias.
Cumpra-se.
Barro Duro - PI, 15 de junho de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (tas)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000459-325/2021
Trata-se da notícia de fato (NF) 000459-325/2021, instaurada a partir de termo de declaração em que o Sr. Pedro de Sousa Filho noticiou a
situação de vulnerabilidade da Sra. Maria das Dores Pereira Rodrigues, alcunha Doura.
Narram os autos que, no dia 04.08.2021, compareceu a este órgão ministerial o Sr. Pedro de Sousa Filho informando que a Sra. Maria das Dores
estava residindo às margens da BR-316, em constante surto, e provavelmente não fazendo uso adequado da medicação.
Inicialmente solicitou-se relatório circunstanciado ao Centro de Referência de Assistência Social de Barro Duro - PI, por meio do Ofício nº
1226/2021-PJBD/MPPI, e, por conseguinte, a fim de que fosse possibilitado o angariar das informações por meio dos profissionais do referido
órgão, oficiou-se novamente ao CRAS de Barro Duro - PI, para de igual modo procederem com relatório circunstanciado, através do Ofício nº
1859/2021-PJBD/MPPI.
Após realização do acompanhamento do caso, a presente notícia de fato foi arquivada em 21 de janeiro de 2022, em razão de não se observar
situação de vulnerabilidade ou risco.
Ocorre que, em 05 de fevereiro de 2022, o Centro de Referência de Assistência Social de Barro Duro - PI encaminhou relatório a esta Promotoria
de Justiça informando que, a Sra. Maria das Dores não estava recebendo visitas semanais da(o) agente de saúde de sua área ou
acompanhamento médico, a fim de que seja viabilizado a solicitação para a obtenção de medicação gratuita fornecida pelo município.
Através do Ofício nº 411/2022-PJBD/MPPI, solicitou-se à Secretaria Municipal de Saúde de Barro Duro providencias acerca do que fora narrado
acima.
Em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a Sra. Maria das Dores tem recebido de modo regular as vistas da agente de saúde,
bem como os medicamentos necessários à sua saúde, encaminhando documentação pertinente.
Em vista das informações encaminhas pela Secretaria de Municipal de Saúde, oficiou-se ao CRAS, por meio do ofício nº 587/2022-PJBD/MPPI.
Em respostas, o CRAS relatou que as visitas semanais do agente de saúde e/ou acompanhamento médico foram devidamente normalizadas.
O CRAS de Barro Duro - PI concluiu que a Sra. Maria das Dores dispõe de família acolhedora, vive em um ambiente saudável e com alimentação
e medicação regular, superando a vulnerabilidade e abandono constatados anteriormente.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Conforme exposto no último relatório encaminhado ao Ministério Público, a situação de vulnerabilidade de Maria das Dores cessou, estando
estável, tomando a medicação prescrita.
De tal forma, não se vislumbram indícios que atestem a necessidade de extensão do seu acompanhamento por este órgão ministerial, uma vez
que a situação que gerou a instauração deste procedimento não mais persiste.
À vista do exposto, ante a situação de vulnerabilidade da acompanhada não mais persistir, inexistindo outras providências a serem adotadas
neste momento, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos
ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Comunicações necessárias.
Barro Duro - PI, 14 de junho de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
KASSIANY SOUSA PEREIRA
Estagiária da Promotoria de Justiça de Barro Duro - PI
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO Nº 000002-325/2022
Trata-se da Notícia de Fato (NF) 000002-325/2022, instaurada a partir decertidão da lavra da Secretaria desta Promotoria de Justiça.
Noticiam os autos a realização defesta/show com bandas em praça pública, no dia 31.12.2021, em Prata do Piauí, tendo sido o referido evento
financiado pela Prefeitura da referida municipalidade, indo supostamente de encontro com o Decreto nº 20.290, de 28 de novembro de 2021, que
dispõe sobre as medidas sanitárias excepcionais a serem adotadas do dia 29 de novembro de 2021 ao dia 02 de janeiro de 2022, em todo o
Estado do Piauí, voltadas para o enfrentamento da COVID19.
Após solicitação ministerial, o GPM de Prata do Piauí encaminhou, a esta Promotoria de Justiça, fotografias que comprovam a realização do
evento na data retromencionada.
Em 09 de março de 2022, foi enviado ofício nº 409/2022-PJBD/MPPI à Prefeitura de Prata do Piauí solicitando esclarecimentos sobre os fatos
acima narrados, no prazo de até 15 dias corridos. Todavia, apesar do expediente retro ter sido recebido pela servidora Tauany Rodrigues de
Moura, em 14.03.2022, o prazo transcorreu in albis.
Após nova requisição, a Prefeitura de Prata do Piauí prestou esclarecimentos ao Ministério Público.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, constata-se que, segundo a Prefeitura de Prata do Piauí, "a festividade do dia 31 de dezembro de 2021 fora promovida
em alusão ao aniversário da cidade. [...] Na oportunidade foi realizado controle com a interdição em torno da praça onde aconteceu o evento,
além de uma tenda com distribuição de máscaras e profissionais para orientações a população sobre as medidas a serem adotadas, com
obediência aos protocolos sanitários vigentes."
Em razão dos esclarecimentos prestados pela municipalidade, no dia 20 de maio de 2022, foi encaminhada cópia integral dos autos ao
Procurador-Geral de Justiça através do ofício nº 746/2022-PJBD/MPPI, via SEI e endereço eletrônico, em atenção a existência de foro por
prerrogativa de função no caso e a consequência criminal que o caso desafia.
À vista do exposto, diante de já tomadas todas as providências cabíveis, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento,
ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho
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Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias.
Deixo de comunicar ao noticiante por tratar-se de notícia encaminhada por dever de ofício.
Barro Duro - PI, 14 de junho de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) 000742-325/2020
Trata-se do Procedimento Administrativo (PA) 000742-325/2020, autuado a partir de representação apresentada por cidadãos de São Miguel da
Baixa Grande em face da ex-gestão da referida municipalidade.
Os representantes apontam irregularidades em tese praticadas pela Administração Pública do ex-prefeito, haja vista que, no período de fevereiro
a maio de 2020, condizentes aos Balancetes do Fundo Municipal de Assistência Social, em que consta na ATA nº 20/2020, conforme
documentação anexa, assinada pelos Conselheiros, houve análise e aprovação da prestação de contas, contudo, com ressalvas.
Considerando que se tem por necessário angariar informações acerca de eventual resolutividade ou se persistem eventuais irregularidades, fazse necessário que a Prefeitura de São Miguel da Baixa Grande, sob nova gestão, apresente esclarecimentos quanto ao exposto nos autos.
Diante disso, no dia 27 de maio de 2021 foi encaminhado Ofício Nº 967/2021PJBD/MPPI à Prefeitura de São Miguel da Baixa Grande, sendo recebido no dia 02 de junho de 2021 pela servidora municipal, Sra. Elizangela
Pereira do Nascimento. Solicitou-se esclarecimentos a serem prestados pela municipalidade ao Ministério Público no prazo máximo de 15 dias.
Em 09 de julho de 2021, a municipalidade enviou a esta Promotoria de Justiça
ofício nº 97/2021, afirmando, em síntese, que as irregularidades relatadas em representação apresentada ao Ministério Público não mais
persistem na atual gestão de São Miguel da Baixa Grande.
Em novembro de 2021, o Ministério Público determinou o envio de ofício ao ex-gestor municipal, Sr. Josemar Teixeira, requisitando
esclarecimentos sobre os fatos apurados no bojo deste procedimento.
Oficiou-se também à atual gestão de São Miguel da Baixa Grande para que informasse:
como tem se dado o abastecimento dos veículos ligados à Assistência Social de São Miguel da Baixa Grande, notadamente prestando
informações sobre: a) frequência de abastecimento; b) empresa responsável pelo abastecimento; c) total de gasto efetuado com o abastecimento
de tais veículos, fazendo prova do que alega;
se ainda há distribuição de cestas básicas à população carente da cidade, e, acaso ocorra, que seja esclarecido como se dá a distribuição de tais
cestas, quais requisitos dos recebedores, bem como, que sejam apresentadas notas fiscais de compras dos itens alimentícios.
Em 19 de novembro de 2021, foi enviado, via correios, o ofício nº 1902/2021PJBD/MPPI ao Sr. Josemar Teixeira. Em 24 de novembro de 2021, o ofício nº 1903/2021-PJBD/MPPI foi enviado à atual gestão de São Miguel
da Baixa Grande, recebido pela servidora Bianca Carvalho. Ambos quedaram inertes.
Em razão disso, em janeiro de 2022, os expedientes assinalados acima foram reiterados através dos ofícios nº 29/2022-PJBD/MPPI e 30/2022PJBD/MPPI. O primeiro enviado pelos correios em 18 de janeiro de 2022 e o segundo entregue pessoalmente em 19 de janeiro de 2021,
recebido pela servidora Elizângela Pereira do Nascimento.
No dia 07 de fevereiro de 2022, a Prefeitura de São Miguel da Baixa Grande encaminhou ofício nº 09/2022 ao Ministério Público, prestando,
apenas parcialmente, os esclarecimentos solicitados pelo Parquet. Além de faltar informações sobre a distribuição (ou não) de cestas básicas à
população, a municipalidade não juntou qualquer documento comprobatório sobre o alegado em relação à solicitação I, referente ao
abastecimento dos veículos do município. Importa ressaltar que, em todos os ofícios encaminhados à Prefeitura de São Miguel no bojo deste
procedimento, constava, em negrito, a observação de que a municipalidade deveria apresentar provas do que alegasse. Todavia, nenhuma
resposta foi encaminhada ao Ministério Público.
Assim, no dia 21 de fevereiro de 2022, fora encaminhado à Prefeitura de São Miguel da Baixa Grande ofício de nº 326/2022-PJBD/MPPI,
recebido em mãos pela servidora Aurilene Soares de Sena, com a requisição da prestação das informações faltantes e da comprovação do
alegado pela municipalidade. Contudo, novamente, o prazo para manifestação transcorreu in albis.
Dessa forma, novo ofício foi encaminhado à Prefeitura de São Miguel da Baixa Grande reiterando a solicitação das informações faltantes e da
comprovação do alegado. Em consequência, a municipalidade, no dia 22 de março 2022, encaminhou ofício nº 28/2022 ao Ministério Público,
prestando informações apenas sobre como se dá a distribuição das cestas básicas no referido município. Além do mais, a municipalidade juntou
apenas uma nota fiscal referente a compra dos alimentos que constituem a cesta básica, todavia, a emissão da referida nota se deu ainda no ano
de 2021, do dia 22 de fevereiro.
Em 04 de abril de 2022 a municipalidade foi oficiada novamente, por meio do expediente nº 555/2022-PJBD/MPPI, tendo a Prefeitura de São
Miguel da Baixa Grande encaminhado as notas fiscais referentes ao abastecimento dos veículos do município no ano de 2021.
No que tange a determinação para expedição de ofício ao Sr. Josemar Teixeira Moura, ex-gestor do município, verifica-se que o expediente nº
554/2022-PJBD/MPPI, foi recebido pela Sra. Irismar Teixeira em 18.04.2022, contudo, novamente, até o momento não houve resposta.
Por conseguinte, foi encaminhado novo ofício ao Sr. Josemar Teixeira, por meio do expediente nº 724/2022-PJBD/MPPI, tendo o ex-gestor
apresentado manifestação em 27.05.2022, na qual alega, em síntese, que o processo licitatório em questão seguiu com estrita observância aos
ditames legais e doutrinários. Além do mais, afirmou que os valores por meio dos quais o Município de São Miguel da Baixa Grande adquiriu os
itens para montagem de cesta básica estavam dentro dos valores de mercado praticados à época dos fatos.
Com relação à denúncia de gasto abusivo com combustível para os veículos utilizados pela Secretaria de Assistência Social, o ex-prefeito
informou que, realmente, entre os meses de fevereiro a maio de 2020, houve um aumento de gastos com combustível. Contudo, referido
aumento teria se dado em razão das necessidades impostas pela pandemia da COVID-19. Juntou aos autos documentação comprobatória.
É o relatório. Passo à decisão.
Analisando a documentação comprobatória acostada aos autos, constata-se que não foi verificado, no presente caso, ilícito na conduta dos
noticiados, bem como qualquer desvio que, porventura, pudesse ser apurado.
Além do mais, não se vislumbra indícios que atestem a necessidade de extensão do presente procedimento administrativo, uma vez que a
situação que gerou a instauração deste caderno não encerra conduta ilícita e os noticiados se manifestaram e juntaram provas do alegado. Desta
feita, encerrando-se o objeto deste PA e inexistindo outras providências a serem feitas, necessário se faz o arquivamento do presente feito.
Diante do exposto, considerando a inexistência de elementos mínimos para fins de deflagração de persecução penal ou de outra forma de
responsabilização, sem prejuízo de seu desarquivamento, acaso surjam novos elementos palpáveis de prova, nos termos da Resolução nº
174/2017 do CNMP, ARQUIVO o presente feito, com as devidas comunicações ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias.
Deixo de encaminhar a presente decisão aos noticiantes, por trata-se de representação anônima.
Barro Duro - PI, 13 de junho de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (tas)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
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DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO (NF) 000465-325/2021
Trata-se da Notícia de Fato (NF) 000465-325/2021, instaurada a partir dedenúncia encaminhada a esta Promotoria de Justiça, via e-mail,
assinalando que a atual Secretária Municipal de Assistência Social de Passagem Franca do Piauí, Sra. Gabriela Ohara Brito Carneiro,
supostamente não possui formação técnica para o cargo que está exercendo naquela municipalidade.
Consta, ainda, na referida denúncia, que, em pesquisa realizada no site do Governo Federal, constata-se nomes de supostos profissionais
lotados no CRAS de Passagem Franca do Piauí, sem, contudo, laborarem naquele órgão, tais como: Erlizene Patrícia Brito Carneiro, Maria do
Socorro Brito (supostamente familiares da Secretária de Assistência Social) e Raimunda Sousa de Oliveira.
Segundo o denunciante, os nomes aparecem no site apenas porque "dividem o salário" com aqueles profissionais que de fato estão exercendo
suas funções junto ao órgão.
Há, ainda, relatos de que as profissionais Rosilene (Coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV), Carleuza
(Orientadora do SCFV), Samara e Adriele (Visitadoras do Programa Criança Feliz), são ligadas à Assistência Social de Passagem Franca do
Piauí, todavia, não constam seus nomes junto ao site pois são, supostamente, recebedoras do Programa Bolsa Família, e não fornecem seus
dados na intenção de poder conciliar o recebimento do Bolsa Família com o salário da Prefeitura.
Após solicitação de esclarecimentos pelo Ministério Público, a municipalidade enviou, no dia 16 de outubro de 2021, Ofício nº 232/2021
informando, em síntese, que a atual Secretária de Assistência Social está cursando atualmente o curso de Secretariado Executivo, com data
prevista de conclusão para o final do ano. Informou ainda que as demais servidoras mencionadas acima aparecem no Portal de Transparência.
Todavia, não juntou qualquer documentação que comprovasse o alegado.
Em 04 de novembro de 2021, foi encaminhado Ofício nº 1853/2021-PJBD/MPPI à municipalidade para que complementasse a resposta retro, no
prazo de até 48 horas. Embora o referido expediente tenha sido recebido pela servidora Thaynara Vitória dos Santos, o prazo transcorreu in albis.
Em janeiro de 2022, novo ofício foi encaminhado à municipalidade, tendo esta, em resposta, solicitado dilação de prazo em 10 dias para
encaminhar a documentação solicitada. A referida solicitação foi deferida em 09 de fevereiro de 2022. Ocorre que, novamente, a municipalidade
permaneceu inerte.
Dessa forma, em novo despacho proferido em 04.03.2022, foi determinada a expedição de novo ofício à Prefeitura de Passagem Franca do
Piauí, assinalando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a documentação comprobatória do alegado fosse encaminhada a esta
Promotoria de Justiça.
Em 18.03.2022 a Prefeitura de Passagem Franca do Piauí encaminhou ofício nº 31/2022/GAB/PMPF no qual alega que a Sra. Gabriela Ohara
Brito Carneiro, atual Secretária Municipal de Assistência Social, frequenta o Curso de Secretariado Executivo na Faculdade Estácio. Juntou
histórico escolar.
Foi determinada a expedição de ofício nº 549/2021-PJBD/MPPI à Prefeitura de Passagem Franca solicitando, no prazo improrrogável de 15
(quinze) dias, o encaminhamento, a esta Promotoria de Justiça, do complemento da documentação acostada aos autos referente a formação
acadêmica da Sra. Gabriela Ohara ou de prova de experiências profissionais anteriores na área de assistência social, bem como de
documentação comprobatória do alegado em Ofício nº 232/2021, datado de 16.10.2021, com relação à atual situação das servidoras do
município de Passagem Franca do Piauí acima citadas. Referido ofício foi recebido no dia 04 de abril de 2022, pela servidora Kaline Rodrigues de
Araújo, todavia o prazo para apresentação de razões transcorreu in albis.
Por conseguinte, foi encaminhado novo ofício à municipalidade, nº 658/2021-PJBD/MPPI, solicitando ao gestor do município que promovesse a
imediata exoneração da Sra. Gabriela Ohara Brito Carneiro, do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, com a consequente
substituição por profissional que atenda aos requisitos necessários. Além do mais, também foi solicitado à municipalidade a apresentação da
documentação comprobatória do alegado em Ofício nº 232/2021, datado de 16.10.2021, com relação à atual situação das servidoras do
município de Passagem Franca do Piauí acima referidas.
Certidão datada de 10 de maio de 2022 dando conta de que transcorreu, in albis, o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de razões a esta
Promotoria de Justiça referente ao ofício de n° 658/2022-PJBD/MPPI.
Na data de 10 de maio de 2022, às 11h, por meio virtual, foi realizada audiência extrajudicial, com a presença do Promotor de Justiça titular desta
Promotoria, Dr. Ari Martins, e do advogado, Dr. Vinicius Pinheiro, na qual ficou determinado que a municipalidade encaminharia documentação
comprobatória da experiência profissional da secretária, Sra. Gabriela Ohara, na área de assistência social.
Em 17 de maio de 2022, a municipalidade encaminhou os relatórios de ações desenvolvidas pela secretária de Assistência Social do município
de Passagem Franca - PI, bem como as Declarações da Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação, Readaptação -Associação Reabilitar
- CEIR e da Clínica Lucídio Portella, as quais comprovam que a Sra. Gabriela trabalhou nesses dois locais, prestando serviços de assistência
social.
Contudo, com relação ao informado pela municipalidade acerca da situação das servidoras Erlizene Patrícia Brito Carneiro, Maria do Socorro
Brito, Raimunda Sousa de Oliveira, Rosilene, Carleuza, Samara e Adriele, constatou-se que ainda não havia apresentação de provas do alegado,
a despeito do compromisso assumido pela prefeitura de Passagem Franca, por meio do ofício nº 49/2022/GAB/PMPF, no qual a municipalidade
asseverou que não haveria mais atrasos nas respostas enviadas a esta Promotoria de Justiça.
Dessa forma, fora determinado a expedição de ofício à Prefeitura de Passagem Franca do Piauí, assinalando o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, para juntar aos autos documentação comprobatória do alegado em Ofício nº 232/2021, datado de 16.10.2021, com relação à atual
situação das servidoras do município de Passagem Franca do Piauí acima referidas.
Em resposta, a municipalidade enviou a documentação solicitada, com a apresentação das portarias de nomeação das servidoras e da folha de
pagamento referente ao mês de maio de 2022, na qual consta a lotação, a data da admissão, o cargo e o vencimento das servidoras acima
relacionadas.
Documentos comprobatórios anexados aos autos.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se ter sido encaminhada documentação a esta Promotoria de Justiça em cumprimento ao despacho proferido em
30 de maio de 2022. A municipalidade encaminhou documentação comprobatória na qual constam as portarias de nomeação e a folha de
pagamento referente ao mês de maio de 2022, com a descrição da lotação, da data da admissão, do cargo e do valor do vencimento das
servidoras acima relacionadas.
À vista do exposto, diante da apresentação da documentação comprobatória, por suficiente ao acautelamento do interesse público, "in
casu", inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria,
internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias.
Barro Duro - PI, 15 de junho de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (tas)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
Ref. ao Procedimento Administrativo nº 000519-325/2021
Trata-se do Procedimento Administrativo (PA) 000519-325/2021, instaurado a partir de relatório oriundo do Conselho Tutelar de Barro Duro PI, com o fito de informar possível situação de vulnerabilidade do menor, T. de M.A., filho biológico de Afonso Alves de Araújo Junior e Samara
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Alves de Melo.
Narram os autos que o menor T. de M.A., desde um mês de idade, foi criado pela Sra. Francidalva de Melo, a qual é tia do menor, uma vez que é
irmã da mãe biológica e pelo Sr. Jonglison Cordeiro Paiva, pois, segundo relato da Sra. Francisdalva de Melo, o pai biológico já é falecido e a
mãe biológica não tem interesse no filho.
Além do mais, fora informado, pelo Conselho Tutelar de Barro Duro, várias denúncias de pessoas que viam o menor andando pelas ruas, em
casas de indivíduos estranhos, bem como passava dias fora de seu lar, e chegava a ir em festas noturnas.
Dada a situação em apreço, iniciou-se a requisição de acompanhamento do de 06 (seis) meses, com prazo final para março de 2022, com visitas
domiciliares, oferecimento de programas de fortalecimento de vínculos familiares, atendimento psicológico e envio de relatórios bimestrais a esta
Promotoria de Justiça, tanto pelo Centro de Referência da Assistência Social, quanto pelo Conselho Tutelar de Barro Duro - PI.
Durante o acampamento desenvolvido pelo PA, verificou-se evolução positiva, com melhora significativa no relacionamento da família acolhedora
e no comportamento do menor.
Ressalta-se que após requisição de relatórios conclusivos, notadamente assinalando se a situação de vulnerabilidade foi devidamente superada.
Em resposta, o CRAS e Conselho Tutelar, relataram que no presente caso não se vislumbra situação de risco e/ou vulnerabilidade, vez que o
menor acompanhado apresenta aspecto saudável, comportamentos compatíveis com sua idade e boa convivência com a família acolhedora.
É o relatório. Passa-se à decisão.
Compulsando os autos, constata-se que, durante o período de acompanhamento do menor, houve considerável mudança em seu
comportamento, bem como melhoria na relação familiar. O menor, que atualmente reside com a tia, mantém uma relação tranquila com os
demais familiares e vem exercendo os cuidados com o apoio do ex-companheiro.
Diante do exposto, em razão da situação de vulnerabilidade do menor ter cessado mediante o acompanhamento pelos órgãos
competentes para tanto, sem prejuízo de seu desarquivamento, acaso surjam novos elementos, nos termos da Resolução n. 174/2017 do
CNMP, ARQUIVO o presente procedimento, com as devidas comunicações ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Comunique-se aos interessados.
Barro Duro - PI, 15 de junho de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
KASSIANY SOUSA PEREIRA
Estagiária da Promotoria de Justiça de Barro Duro - PI
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO Nº 000311-325/2022
Trata-se da Notícia de Fato (NF) 000311-325/2022, instaurada a partir de cópia parcial dos autos PJe/PI nº 0800622-49.2019.8.18.0084,
remetida a esta Promotoria de Justiça, por meio de correio eletrônico, pela Vara Única da Comarca de Barro Duro.
Nos autos do processo eletrônico nº 0800622-49.2019.8.18.0084 figura como parte autora a Sra. Maria de Jesus Mendes Feitosa Moura e, como
parte requerida, a Equatorial, tendo como objeto suposta conduta ilegal pela concessionária de energia elétrica em face da requerente.
No bojo do processo retro, a parte ré comprovou que ocorreu fraude na unidade consumidora pertencente a parte autora, Sra. Maria de Jesus,
consistente na existência de desvio na linha de transmissão de energia elétrica no ramal de entrada no medidor instalado no imóvel da autora.
Segundo detectado pela concessionária, existia um fio contornando o medidor de energia alimentando de forma direta e sem contabilizar o
consumo efetivo da unidade consumidora.
Por se tratar a suposta fraude de matéria a ser apurada no âmbito criminal, ante a possibilidade de configuração do crime tipificado no art. 155,
§3º do CP, a Vara Única de Barro Duro remeteu a esta Promotoria de Justiça cópia da sentença e de documentos comprobatórios relacionados
para fins de providências.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, constata-se que, no dia 08 de junho de 2022, foi enviado Ofício nº 804/2022-PJBD/MPPI, à Delegacia de Polícia de Barro
Duro solicitando investigação dos fatos narrados acima.
À vista do exposto, diante da solicitação à Delegacia de Polícia de investigação, inexistindo outras providências a serem adotadas neste
momento, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao
Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias.
Deixo de comunicar ao noticiante por tratar-se de notícia encaminhada por dever de ofício. Junte-se cópia dos autos ao PA de requisições.
Barro Duro - PI, 15 de junho de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
AUTOS DE NOTÍCIA DE FATO Nº 000452-325/2021
Trata-se da Notícia de Fato (NF) 000452-325/2021, instaurada a partir de termo de declarações em que a Sra. Maria Pereira da Silva narra que
foi realizado um empréstimo no Banco Pan, em seu nome, sem o seu conhecimento.
De forma reiterada, o Ministério Público encaminhou ofícios à agência do Banco Pan em Teresina-PI, no endereço Rua Areolino de Abreu, nº
1297, Centro de Teresina-PI, CEP: 64001-180.
Verifica-se também que foram encaminhados ofícios no endereço eletrônico do banco, sem, contudo, qualquer confirmação de recebimento.
Através de buscas nos sítios eletrônicos das agências do referido banco na cidade de Teresina, o Ministério Público teve acesso a novo endereço
e e-mail para se tentar, novamente, comunicação com a agência, qual seja: Rua 24 de janeiro, nº 240, bairro Jardim Europa, na cidade de
Teresina-PI, CEP: 64001-2301, e endereço eletrônico: bancopan@jeffreygroup.com
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, constata-se que, desde a instauração deste procedimento, que se deu no ano de 2021, inúmeras tentativas foram feitas
em busca da localização do Banco Pan, para fins de solicitação de esclarecimentos. Ocorre que nenhuma logrou resultados positivos.
Não obstante, verifica-se que a demanda em apreço trata, em verdade, de relação que atenta a direito individual e disponível.
Conforme a lei processual civil, o Órgão Ministerial participa das causas judiciais quando a natureza da lide ou qualidade das partes justificarem a
intervenção, em benefício dos interesses sociais, coletivos "lato sensu" e individuais indisponíveis (NCPC, arts. 176 e 178; CF, arts. 127 e 129).
Com efeito, deve-se ter em mente que a nova ordem constitucional modificou, profundamente, a sistemática de atuação dos membros
ministeriais, procurando dar-lhes tratamento unificado, impondo-lhes o múnus de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses
indisponíveis, sejam sociais ou individuais.
Logo, a despeito da demanda não exigir, em tese, intervenção ministerial, ainda sim a Promotoria de Justiça buscou esclarecimentos junto ao
banco noticiado pelos meios encontrados em pesquisas via internet, não logrando êxito.
Assim, conclui-se que, acaso seja do interesse da noticiante pleitear suposto direito violado pelo banco noticiado, deve buscar o ajuizamento de
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ação pertinente por meio de advogado constituído.
À vista do exposto, por se tratar de matéria que não enseja atuação ministerial, inexistindo outras providências a serem adotadas neste
momento, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao
Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias.
Comunique-se à noticiante, assinalando que, em caso de discordância, o prazo para recorrer desta decisão ministerial é de 10 dias, conforme art.
4º, §1º da Resolução 174/2017 do CNMP.
Barro Duro - PI, 15 de junho de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
1 https://applocal.com.br/empresa/banco-pan/teresina/pi/8704897/endereco
https://www.bancos.best/agencia-banco-pan-r-24-de-janeiro-240-teresina/

2.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 96ª ZONA ELEITORAL - CAMPO MAIOR 24114
MINISTÉRIOPÚBLICOELEITORAL
PICE nº: 003/2021.000001-223/2020
DESPACHO-ANPP
Trata-se de procedimento de investigação criminal instaurado com o fim de apurar a ocorrência dos crimes previstos nos art. 349 e 353 do Código
Eleitoral, imputados a WENAS DA SILVA DE DEUS, qualificado nos autos.
Sucede que não se logrou a notificação do investigado para manifestação acerca da celebração de Acordo de Não Persecução Penal, tendo em
vista que o não restou localizado em nenhum dos endereços constantes de sistemas de banco de dados disponíveis, vicissitude que inviabiliza a
propositura de ANPP.
Ante o exposto, o Ministério Público nega a propositura de ANPP, nos termos do art. 28-A, §2º, do CPP.
Determino a publicação em DOEMP de extrato da presente decisão, para fins de ciência acerca da recusa ficta em lume.
Prorroga-se por mais 90(noventa) dias o prazo para conclusão do presente PIC, haja vista que a morosidade decorreu da tentativa de localização
do investigado.
Após, voltem os autos conclusos, para fins de denúncia. Após, concluso.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MPE.
Assinado Eletronicamente por: Maurício Gomes de Souza às 15/06/2022 14:12:21

2.7. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24115
NOTÍCIA DE FATO Nº 000013- 383/2022. (MC)
Meio Ambiente - APURAR OCORRÊNCIA DE POLUIÇÃO SONORA OCASIONADA PELO ESTABELECIMENTO FLYER BAR.
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça a notícia de fato acima mencionada, instaurada com o fito de apurar ocorrência de poluição sonora
ocasionada pelo estabelecimento "Flyer Bar", Av. Jóquei Clube, nº 2024, - loja 3 - Jóquei, Cep:64051-110 , Teresina/PI.
O protocolo foi instaurado aos 15 de maio de 2022, em razão do recebimento do Protocolo SEI nº 19.21.0378.0009942/2022-10, solicitando
providências das autoridades com o intuito de cessar barulhos excessivos produzidos por meio de som mecânico, que estão ocorrendo
semanalmente no referido estabelecimento.
Ocorre que, aos 03 de dezembro de 2021, foi instaurado nesta Promotoria de Justiça, a Notícia de Fato nº 000182- 172/2021, objetivando apurar
ocorrência de poluição sonora ocasionada pelo estabelecimento "Flyer Bar", Av. Jóquei Clube, nº 2024, - loja 3 - Jóquei, Cep:64051-110 ,
Teresina/PI.
Cumpre salientar que a notícia de fato 000182-172/2021 possui o mesmo objeto da presente notícia de fato.
Assim, por disposição da Resolução do CNMP nº 174/2017:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;" (grifo nosso)
DETERMINO o ARQUIVAMENTO da presente notícia de fato, inclusive com baixa no Sistema SIMP, sem prejuízo do cumprimento das
formalidades previstas pela Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2018.
Cumpra-se.
Teresina/PI, 07 de Junho de 2022
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ªPJ - Meio Ambiente e Urbanismo
NOTÍCIA DE FATO Nº 000110-172/2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça, a Notícia de Fato 000110-172/2021, instaurada em virtude da reclamação recebida aos 14 de
setembro de 2021, com a finalidade de apurar interrupção de recapeamento da Av. Amadeu Paiva, localizada no bairro Monte Verde nesta
capital.
Aos 05 de Abril de 2022, esta Promotoria de Justiça expediu o Ofício nº 388/2022-24ªPJ(MC)/MPPI à Superintendência das Ações
Administrativas Descentralizadas Norte - SAAD/NORTE, solicitando a realização de uma vistoria no referido estabelecimento, com o intuito de
averiguar a procedência da reclamação. Entretanto, em resposta a esta Promotoria de Justiça, a SAAD-Norte relatou o seguinte:
"Com os devidos cumprimentos, vimos por meio deste enviar resposta ao Ofício 388/2022-24ªPJ(MC)/MPPI cujo teor é a paralisação do processo
de recapeamento da Avenida Amadeu Paiva.
Informamos que as obras que envolvem asfaltamento e similares são de competência da Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano
(ETURB). Desta forma, enviaremos o processo à entidade responsável afim de que as indagações sejam respondidas."
Assim, aos 18 de Maio de 2022, a Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (ETURB), encaminhou o Ofício Nº 787/2022 - GAB-ETURB
relativo ao Parecer Técnico solicitado por este Órgão Ministerial, relatando o que se segue.
"Considerando o pedido de informações a respeito do recapeamento da Av. Amadeus Paulo,venho informar que a mesma já foi concluída. Sobre
o período em que a obra esteve paralisada, o motivo foi o surgimento de outras prioridades e a falta de insumos para a execução do
asfaltamento."
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;(...)"
Assim, verifica-se que o óbice que ensejou a instauração do presente procedimento encontra-se solucionado, após o encaminhamento de
Relatório Técnico da conclusão da Obra, localizada no bairro Monte Verde nesta capital.
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Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO do procedimento, inclusive com baixa no Sistema SIMP, sem prejuízo do cumprimento das
formalidades previstas pela Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 13 de Junho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ª PJ - Meio Ambiente e Urbanismo

2.8. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24118
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
AV. LINDOLFO MONTEIRO, 911 - BAIRRO DE FÁTIMA - TERESINA - PI
CEP: 64.049-440 - FONE: 3216-4550 / RAMAL 513 e 574
RECOMENDAÇÃO Nº 020/2022
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021 - SIMP: 000146-034/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, Promotoria de Justiça da
Cidadania e Direitos Humanos, no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal, art. 26,
inciso I, alíneas "a" a "c", e inciso II, da Lei nº 8.625/93, e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal, e
art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, bem como a expedição
de Recomendações para o fiel cumprimento da Lei;
CONSIDERANDO que a Recomendação "é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato
formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar
determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens
defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas", conforme definição
contida na Resolução CNMP nº 164/2017;
CONSIDERANDO que o art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal, determina como fundamentos do Estado Democrático de Direito a
cidadania e a dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que o art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, prevê que os direitos e garantias expressos na Lei Maior não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte;
CONSIDERANDO que a Constituição Brasileira, na essência de seu art. 225, proclama o direito fundamental à vida sadia, para as presentes e
futuras gerações, dentre outros, pela observância aos princípios da Precaução e Prevenção, de afastamento de riscos e perigos de desastres,
catástrofes ecológicas e danos socioambientais, por ações do Poder Público que se antecipem às ocorrências e promovam, ante o risco abstrato,
mesmo que de incerta consumação, ambientes resilientes e sustentáveis, com adaptação e mitigação de impactos às vulnerabilidades climáticas;
CONSIDERANDO o microssistema jurídico da Lei nº 12.608/20121 (Lei de Desastres), que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
- PNPDEC, em harmonia com o direito ambiental e os princípios constitucionais da Sustentabilidade, da Precaução e da Prevenção, demandam
do Poder Público, em caráter prioritário, medidas necessárias à redução do risco de desastres, sem que a incerteza quanto ao advento constitua
óbice ou justo motivo para adiar providências (arts. 2.º e 4.º, inciso III);
CONSIDERANDO que o art. 8.º, incisos IV e V, do referido diploma legal, informa que compete aos Municípios identificar e mapear as áreas de
risco de desastres, bem como promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas;
CONSIDERANDO o art. 4º, inciso XIV, alínea "g", da Lei Complementar Municipal n.º 2.959, de 26 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a
Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal de Teresina-PI e dá outras providências - se incluem entre as atribuições da SEMDUH,
a promoção do reassentamento de famílias residentes em áreas inadequadas e/ou impróprias à moradia, in verbis:
Art. 4º Os assuntos que constituem área de competência de cada órgão ou Secretaria são os seguintes: XIV - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH: g) Habitação: 1. Formular, executar e monitorar a Política de Habitação e
Regularização Fundiária através de Programas, Projetos e ações que favoreçam o desenvolvimento pleno das funções sociais da cidade e da
propriedade urbana, garantindo o acesso, em especial, da população de menor renda à terra urbana, e inibindo a especulação imobiliária; 2.
Articular a Política de Habitação e de Regularização Fundiária com as demais políticas setoriais de desenvolvimento urbano, ambiental e de
inclusão social no âmbito do município; 3. Aprovar e propor parcelamentos do solo urbano; 4. Promover articulação com os demais entes
federativos e organizações da sociedade civil na implementação da Política de Habitação e Regularização Fundiária; 5. Efetivar a regularização
fundiária nas áreas de assentamentos promovidos pelo Executivo Municipal, conforme legislação pertinente; 6. Captar recursos para programas e
projetos destinados à habitação. 7. Presidir e coordenar o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social; 8. Garantir a
elaboração e implementação do Plano Local de Habitação de Interesse Social - Teresina; 9. Promover o reassentamento de famílias
residentes em áreas inadequadas e/ou impróprias à moradia; 10. Manter estreita articulação com as Superintendências de Desenvolvimento
Urbano - SDUs no controle e monitoramento das áreas pertencentes ao patrimônio municipal e áreas de risco, evitando processos de ocupação;
11. Instituir sistema de informações para subsidiar a formulação, monitoramento e controle das ações no âmbito da Política de Habitação e
Regularização Fundiária, com cadastro de beneficiários atualizado; 12. Garantir atendimento descentralizado à população, através de
Supervisões Regionais situadas nos prédios onde funcionam as Superintendências de Desenvolvimento Urbano - SDUs; 13. Trabalhar de forma
articulada com a Procuradoria Especializada de Regularização Fundiária, integrante da estrutura da Procuradoria-Geral do Município.
CONSIDERANDO o Parecer Técnico n.º 40/2022, que veicula perícia para atestar se a região onde atualmente está incrustada a ocupação
Parque Lindalma Soares oferece riscos à integridade física das pessoas que lá habitam, notadamente destacando quesitos como proximidade
com encostas e barrancos, possibilidade de alagamentos e enxurradas e outros pontos que este corpo técnico entenda relevante, a fim de
esclarecer dúvidas quanto à possibilidade de instalação daquele agrupamento humano em ambiente em que não se verifique perigo de vida em
razão de vulnerabilidades ambientais, realizada em 26/03/2022 pelo engenheiro florestal Faruk Morais Aragão, servidor lotado na Coordenadoria
de Perícias e Pareceres deste Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que as conclusões do parecer supramencionado, as quais dão conta de que:
Área sujeita a inundações de áreas ribeirinhas: os rios geralmente possuem dois leitos, o leito menor onde a água escoa na maioria do tempo e o
leito maior, que é inundado em média a cada 2 a 10 anos. O impacto devido a inundação ocorre quando a população ocupa o leito maior do rio, a
exemplo do (Parque Lindalma Soares), ficando este sujeito a inundação. Assim, o (Parque Lindalma Soares) sofre sérios riscos de inundações e
enchentes. Estes tipos de transtornos, normalmente, ocorre em bacias grandes, sendo decorrência de processo natural do ciclo hidrológico. Os
impactos sobre a população são causados, principalmente, pela ocupação inadequada do espaço urbano. Essas condições ocorrem, em geral,
devido às seguintes ações: Não observância do Plano Diretor Urbano, quanto a restrição de loteamento em áreas de risco de inundação, a
sequência de anos sem enchentes é razão suficiente para que empresários loteiem áreas inadequadas; invasão de áreas ribeirinhas, que
pertencem ao poder público, pela população de baixa renda; ocupação de áreas de médio risco,que são atingidas com frequência menor, mas
Página 17

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1120 Disponibilização: Terça-feira, 21 de Junho de 2022 Publicação: Quarta-feira, 22 de Junho de 2022

que quando o são, sofrem prejuízos significativos. Os principais impactos sobre a população são:
prejuízos de perdas materiais e humanas;
interrupção da atividade econômica das áreas inundadas;
contaminação por doenças de veiculação hídrica como leptospirose, cólera, entre outros;
Com o surgimento de ocupações habitacionais, são provocadas mudanças nas condições hidrogeológicas da região, em decorrência das
alterações na vegetação existente e nas camadas de solo, o que ocasiona uma inibição na infiltração da água no solo. Somados a isso foram
estabelecidas construções de galerias, esgoto pluvial e canais com seção hidráulica mais eficiente, em áreas a montante da invasão o que
provocam o aumento na velocidade do escoamento e, consequentemente, diminuem o tempo de percurso da água na bacia. A somatória desses
efeitos faz com que um escoamento que antes estava retardado, passe a ocorrer mais rápido e com uma magnitude maior. O significado disso é
o aumento da vazão de pico, o aumento do escoamento superficial, a antecipação do tempo de pico e a diminuição do tempo de base do
hidrograma. Isso tem como consequência o aumento na frequência das inundações em alguns trechos mais baixos, a exemplo das
áreas do Parque Lindalma Soares. Pois esse além de se encontrar em cota de inundação do Rio, sofre com o aporte hídrico de regiões
vizinhas, seja este pluvial e ou de saneamento. Por isso, empreendimentos futuros acima da atual ocupação (montante) devem comprovar o
risco de enchentes que a população está exposta, antes durante e depois de concluídas as obras, até a desocupação das áreas invadidas; Ficou
observado que área se encontra dentro da cota de inundação do Rio, não sendo recomendado nenhum tipo de posse de ocupação. O melhor
meio para se evitar grandes transtornos por ocasião de uma inundação é regulamentar o uso do solo, limitando a ocupação de áreas inundáveis
a usos que não impeçam o armazenamento natural da água pelo solo e que sofram pequenos danos em caso de inundação. Esse zoneamento
pode ser utilizado para promover usos produtivos e menos sujeitos a danos, permitindo a manutenção de áreas de uso social, como áreas livres
de edificações, reflorestamento, e certos tipos de uso recreacional;
CONSIDERANDO que o local onde se localiza a ocupação Parque Lindalma Soares é passível de inundações com possibilidade de perdas
materiais e, notadamente, humanas. A simples possibilidade evitável de ocorrência de mortes humanas por simples inércia do Poder Público não
pode ser tolerada;
CONSIDERANDO o que demais consta dos autos do Procedimento Administrativo Nº 006/2021 (SIMP: 000146-034/2020), instaurado com vistas
a apurar pedido de providências acerca da garantia do direito de moradia digna das pessoas que ora ocupam espaço no Parque "Lindalma
Soares";
RESOLVE
RECOMENDAR ao(à) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacionalque adote as
seguintes providências, a saber:
1.1) proceda à imediata retirada das pessoas atualmente localizadas na ocupação Lindalma Soares, encravada na Avenida Poti Velho, região da
grande Santa Maria da CODIPI, zona Norte de Teresina-PI, conscientizando a população retirada de que aquela região é passível de inundações
e risco de perdas de vidas humanas;
1.2) oferte um novo espaço - digno e seguro - para que aquelas pessoas atualmente localizadas na ocupação Lindalma Soares se instalem, de
modo a reduzir a possibilidade de que estas venham a vivenciar desastres naturais decorrentes de inundações;
1.3) se proceda à efetiva fiscalização das áreas de risco de desastre - notadamente o terreno em que encontrou a ocupação Lindalma Soares - a
fim de vedar novas ocupações nessas áreas.
Para tanto fica fixado o prazo de 30 (trinta) dias corridos para implementação das medidas ora recomendadas.
Outrossim, nos termos do art. 37, inciso II, da Lei Complementar nº 12/93, REQUISITA a 49ª Promotoria de Justiça que, no prazo de 05
(cinco) dias, o órgão mencionado preste informações acerca do acatamento ou não da presente recomendação, para tanto alertando que
o descumprimento poderá ensejar a instauração de Inquérito Civil e/ou ingresso de Ação Civil Pública de obrigação de fazer, com cominação de
multa, sem prejuízo de outras medidas cabíveis à espécie.
Teresina, 20 de Junho de 2022
MYRIAN LAGO
49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI
Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos Humanos

2.9. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS24119
Procedimento Administrativo SIMP nº 001203-361/2021
Objeto: Averiguar suposta prática do crime de exercício ilegal da medicina (art. 282 do Código Penal) na cidade de Picos-PI.
PORTARIA nº 03/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, através
da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, por seu Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no exercício de suas funções legais e
constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que deixa a
cargo do membro do Ministério Público, após a verificação do vencimento o prazo da Notícia de Fato, a instauração do procedimento adequado
para acompanhamento ou apuração;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato registrada no SIMP sob o nº 001203-361/2021, para averiguar suposta prática do crime de
exercício ilegal da medicina (art. 282 do Código Penal) na cidade de Picos-PI, tendo como suposto autor Francisco Severino Silva I. Rocha;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com o objetivo de embasar outras atividades
não sujeitas a inquérito civil;
CONSIDERANDO que a pena máxima abstrata do crime de exercício ilegal da medicina (art. 282 do Código Penal) não supera 02 (dois) anos de
detenção, sendo classificado como crime de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61, da Lei nº 9.099/95, de competência do Juizado
Especial Criminal;
CONSIDERANDO que o art. 43, III, 'd', da Resolução CPJ/PI nº 04, de 30 de setembro de 2019, do Colégio de Procuradores de Justiça do
Ministério Púbico do Estado do Piauí, estabelece que é atribuição da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI instaurar procedimentos
administrativos relativos ao Juizado Especial Criminal;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para apurar os fatos narrados, e que o prazo de tramitação da Notícia de Fato se
encontra encerrado, não cabendo mais prorrogação;
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ
nº 931/2019);
- Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia do
presente, para publicação no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
- Encaminhe-se o presente procedimento para a Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos-PI, para o cumprimento integral das
determinações de ID nº 33040244.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação e de comunicação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao
destinatário e registros de praxe.
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Procedidas às diligências e esgotado o prazo para resposta, junte- se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIOVERDEJOG.JÚNIOR
Promotor de Justiça

2.10. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO 24121
PORTARIA Nº 40/2022
PA SIMP Nº 000042-101/2022PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar e acompanhar o funcionamento do Centro de Zoonoses do Município de Floriano à luz dos princípios da Administração Pública,
visando à garantia da realização de todas as ações necessárias para o cumprimento de suas atribuições dentro da Administração Pública
Municipal no ano de 2022, haja vista a sua importância na execução do Plano Municipal de Saúde, bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais cabíveis, caso sejam necessárias para a garantia do pleno funcionamento do órgão referido.
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODEPIAUÍ, por sua representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei
n° 8.625/93 e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que a não observância dos princípios constitucionais da administração pública por parte dos agentes e servidores públicos
caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, nos termos da lei;
CONSIDERANDOque 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);
CONSIDERANDOque 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, 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;
CONSIDERANDOque a omissão do Poder Público Municipal na fiscalização, acompanhamento e controle da existência de animais que são
negligenciados e/ou
abandonados, que passam a viver em espaços públicos, notadamente cães e gatos, gera risco para a incolumidade pública(integridade física e
saúde das pessoas), em razão da potencialidade de proliferação de zoonoses no meio ambiente;
CONSIDERANDO a vigência da Lei 14.228, de 20 de Outubro de 2021, que proíbe a eutanásia de cães e gatos pelos órgãos de zoonoses e dá
outras providências, e a necessidade de acompanhar se no Município de Floriano estão sendo adotadas as medidas para a observância do
disposto no referido Diploma;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º,
da Lei nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVOem desfavor do Município de Floriano - Secretaria Municipal da Saúde, com o escopo de fiscalizar e
acompanhar o funcionamento do Centro deZoonoses do Município de Floriano à luz dos princípios da Administração Pública, visando
agarantia da realização de todas as ações necessárias para o cumprimento de suas atribuiçõesdentro da Administração Pública
Municipal no ano de 2022, haja vista a sua importância naexecução do Plano Municipal de Saúde, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciaiscabíveis, caso sejam necessárias para a garantia do pleno funcionamento do órgão referido, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes providências:
Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS e
CSMP para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano/PI, 18 de maio de 2022.
GIANNYVIEIRADECARVALHO
Promotora de Justiça (Portaria PGJ/PI Nº 1271/2022

3. PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS
[]

3.1. EXTRATO CONVÊNIO- REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 24105
REFERÊNCIA: Convênio nº 08/2022.
PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ-MPPI/ CNPJ n°05.805.924/0001-89;
FACULDADE PROMINAS LTDA CNPJ nº 07.254.256/0001-74;
REPRESENTANTES: CLEANDRO ALVES DE MOURA/ VALDIR HENRIQUE VALÉRIO.
OBJETO: O presente convênio tem por objeto proporcionar aos estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos de
pós-graduação especialização lato sensu, mestrado e doutorado da CONVENIADA e a oportunidade de realização de estágio na CONVENENTE,
visando aprimoramento profissional em complemento do processo ensino e aprendizagem de competências próprias da atividade profissional e a
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.
VIGÊNCIA: 48(quarenta e oito) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 11.778/2008 e Lei n°8.666/1993 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: O Procurador-Geral de Justiça, Dr. Cleandro Alves de Moura, assinou na data 23/05/2022, às 13:34; e o Representante
da faculdade PROMINAS LTDA Sr. Valdir Henrique Valério, assinou na data 25/05/2022, às 14:25.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA:19.21.0438.0013489/2022-50.

3.2. ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA24116
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EXTRATO
REFERÊNCIA: Acordo de Cooperação Técnica n° 17/2022/MPPI/SESCOOP
PARTES:
- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ-MPPI/CNPJ n° 05.805.924/0001-89;
- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO PIAUÍ-SESCOOP /C.N.P.J. N° 07.064.537/0001-64
REPRESENTANTES:
- CLEANDRO ALVES DE MOURA - PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
- IZAÍAS SEBASTIÃO DE ALMEIDA NETO - PRESIDENTE DO SESCOOP-PI
OBJETO: O presente projetotem por objetivo a união de esforços, promoção de intercâmbio, incentivo, fomento e orientação à prática do
cooperativismo no processo de interação e complementação de atividades entre as partes; de forma a orientar os municípios para gestão
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, visando à efetiva e adequada tutela do meio ambiente da implantação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305/2010.
Eixo 1 - Aprimoramento da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos
Eixo 2 - Estruturação e Implementação da Logística Reversa.
VIGÊNCIA: 02 (dois anos) - A contar da publicação.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 1 º, Lei nº 7.339/2020, Lei n° 8.666/1993.Lei 12.305/2010.
DATA DA ASSINATURA:20/06/2022
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: SEI:19.21.0006.0009812/2022-79
GESTORES PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO:
MPPI: Jorge Magalhães da Costa- Analista Ministerial - CAOMA
SESCOOP: Rafael de Oliveira Alves Filho - Contador - Coordenadoria de Processos.

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/202224112
RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº 12/2022
A Pregoeirado MP-PI, Tuany de Sousa França,devidamente designadapor meio da PortariaPGJnº1139/2022, torna público para conhecimento
dos interessados, o resultado final do julgamento e classificação da Licitação, na ModalidadePregãoEletrônico,tendo a
sessãoeletrônicasidorealizadanodia 16.05.2022.
Objeto:Registro de preço para eventual fornecimento de solução tecnológica de segurança corporativa na modalidadeSAAS, baseada em coleta e
integração de dados, com ênfase no monitoramento de infraestrutura do MPPI, incluindo sistema de análiseout inde segurança 24x7x365 para
aplicações web, serviços de coleta de informações relevantes fora do escopo, detecção de ataques e varreduras, identificação de falhas de
segurança ou de ativos informacionais comprometidos, buscando minimizar vulnerabilidades, nas quantidades e com as especificações contidas
no Termo de Referência (Anexo I do Edital).
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 1.692.664,94

R$ 1.249.000,00

R$ 443.664,94

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:HARPIA TECNOLOGIA EIRELI;
CNPJ:34.460.760/0001-01
ENDEREÇO:Setor de Autarquias Sul, Quadra 04, Lotes 09/10, Sala 421, Ed. Victoria Office Tower - Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070-938
REPRESENTANTE:Filipe Rocha Martins Soares,CPF:***.794.293-**
FONE:(61) 99822-4500
E-MAIL:contato@harpia.tech
SOLUÇÃO:Monitoramento Avançado Persistente (MAP), desenvolvido pela Harpia Tecnologia
Item

Objeto

Unid.

Qtd.

Valor Unitário
Mensal

Valor Total

1

Serviços de Solução de Coleta e Processamento de
Dados por 12 meses

Und

2

R$ 525.940,00

R
$
1.051.880,00

2

Serviços Técnicos Especializados em Segurança da
Informação por Demanda

HORA

480H

R$ 379,00

R
$
181.920,00

3

Serviços de Instrutoria e Treinamento Especializado

HORA

40H

R$ 380,00

R$ 15.200,00
R
$
1.249.000,00

ValorTotal
Tuany de Sousa França
Pregoeirado MPPI

4.2. HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/202224113
HOMOLOGAÇÃO
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatórioPregão Eletrônico nº 12/2022,que tem comoobjeto o"registro de
preço para eventual fornecimento de solução tecnológica de segurança corporativa na modalidadeSAAS, baseada em coleta e integração de
dados, com ênfase no monitoramento de infraestrutura do MPPI, incluindo sistema de análiseout inde segurança 24x7x365 para aplicações web,
serviços de coleta de informações relevantes fora do escopo, detecção de ataques e varreduras, identificação de falhas de segurança ou de
ativos informacionais comprometidos, buscando minimizar vulnerabilidades, nas quantidades e com as especificações contidas no Termo de
Referência (Anexo I do Edital)",atendendo a sua tramitação e Legislação pertinente,HOMOLOGOa presente Licitação.
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO
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R$ 1.692.664,94

R$ 1.249.000,00

R$ 443.664,94

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:HARPIA TECNOLOGIA EIRELI;
CNPJ:34.460.760/0001-01
ENDEREÇO:Setor de Autarquias Sul, Quadra 04, Lotes 09/10, Sala 421, Ed. Victoria Office Tower - Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070-938
REPRESENTANTE:Filipe Rocha Martins Soares,CPF:***.794.293-**
FONE:(61) 99822-4500
E-MAIL:contato@harpia.tech
SOLUÇÃO:Monitoramento Avançado Persistente (MAP), desenvolvido pela Harpia Tecnologia
Item

Objeto

Unid.

Qtd.

Valor Unitário
Mensal

Valor Total

1

Serviços de Solução de Coleta e Processamento de
Dados por 12 meses

Und

2

R$ 525.940,00

R
$
1.051.880,00

2

Serviços Técnicos Especializados em Segurança da
Informação por Demanda

HORA

480H

R$ 379,00

R
$
181.920,00

3

Serviços de Instrutoria e Treinamento Especializado

HORA

40H

R$ 380,00

R$ 15.200,00

ValorTotal

R
$
1.249.000,00

Dr.Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

4.3. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 01 AO CONTRATO Nº. 45/2021/PGJ24122
a) Espécie: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 45/2021, firmado em 21 de Junho de 2022 entre a Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ - CNPJ
05.805.924/0001-89, e a EMPRESA VALDEMAR DA SILVA DO NASCIMENTO - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 26.905.527/0001-59;
b) Processo Administrativo: 19.21.0010.0008466/2021-86;
c) Objeto: O objeto do presente instrumento contratual é a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, do Contrato nº 45/2021,
com base no art. 57, inciso II da lei nº8666/93 e na cláusula quarta do contrato administrativo nº 45/2021, cujo objeto é a contratação de empresa
especializadaa prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, de aparelhos de arcondicionado tipo split, bebedouro, frigobar e geladeira, bem como para a instalação, desinstalação e substituição de aparelhos de ar
condicionado (tipo split) de propriedade do Ministério Público do Estado do Piauí, instalados na sede da Procuradoria-Geral de Justiça e outros
órgãos do MPPI, em Teresina (serviços a serem prestados no município de Teresina).
d) Do Valor: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 24.840,00(vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta reais), dos quais,R$ 4.000,00
(quatro mil reais) são referentes ao fornecimento de peças eR$ 20.840,00 (vinte mil, oitocentos e quarenta reais)referentes a serviços. Sendo o
valor de R$ 7.000 (sete mil reais) referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva e R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais) referente a
peças a ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente de 2022.
e) Dos Recursos Orçamentários;
I - Unidade Orçamentária: 25101;
II - Natureza da Despesa /Elemento: 3.3.90.30;
III - Projeto/Atividade - 2000;
IV - Fonte de Recursos - 100;
V - Notas de Empenho - 2022NE00567;
I - Unidade Orçamentária: 25101;
II - Natureza da Despesa /Elemento: 3.3.90.39;
III - Projeto/Atividade - 2000;
IV - Fonte de Recursos - 100;
V - Notas de Empenho - 2022NE00565.
f) Da vigência :O contrato terá a duração de 12 (doze) meses , contados a partir do dia 03 de setembro de 2022 (03/09/2022).
g) Da Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.
h) Signatários: :Pela Representante Sr. Valdemar da Silva do Nascimento portador da Cédula do CPF(MF) nº ***.093.793 -**, e contratante, Dr
Hugo de Sousa Cardoso, Subprocurador de Justiça Institucional.
Teresina-PI, 22de junho de 2022.

5. GESTÃO DE PESSOAS
[]

5.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 24120
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 773/2022
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 19.21.0011.0016249/2022-29,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 06 a 12 de junho de 2022, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde ao servidorTHIAGO PEREIRA E
SILVA, Técnico Ministerial, matrícula nº 231, lotado junto à Coordenadoria de Comunicação Social, 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 774/2022
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
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Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0355.0015909/2022-72,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de07 a 21de junho de 2022, 15(quinze)dias de licença para tratamento de saúde à servidora comissionadaSILAYLLA
MARIA AMORIM RODRIGUES, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15480, lotada junto à 2ª Promotoria de União, 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 07de
junho de 2022.
Teresina (PI), 20 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 775/2022
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 19.21.0191.0016765/2022-81:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 13 e 14 de junho de 2022, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde do servidorDANILO SOUSA
OLIVEIRA, Assessor de Procurador de Justiça, matrícula nº 15047, lotado junto à 8ª Procuradoria 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 13 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 776/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0316.0016824/2022-08:
RESOLVE:
CONCEDER03 (três)dia de folga,nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2022, àservidoraRAYSSA FERNANDES LIMA, Assessora de Promotoria de
Justiça, matrícula nº 15629, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como
forma de compensação em razão do comparecimento aos Plantões Ministeriais dos dias 21/11/2020 e 30/12/2020, conforme certidões expedidas
pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 777/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0316.0016824/2022-08,
RESOLVE:
CONCEDERà servidora RAYSSA FERNANDES LIMA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15629, lotada junto à 1ª Promotoria de
Justiça de Castelo do Piauí, 03 (três)dias de folga, para serem fruídos nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2022, como compensação em razão de
plantão com atuação exclusiva em matéria eleitoral, conforme Portaria PGJ/PI Nº 1945/2021.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 778/2022
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 19.21.0160.0015910/2022-60,
RESOLVE:
CONCEDER, em 03 de junhode 2022, 01 (um) dia de licença por motivo de doença em pessoa da família saúde ao servidor SALVADOR
ALVES ROCHA, Técnico Ministerial, matrícula nº 142, lotado junto à 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro, conforme perícia oficial, nos
termos do art. 82 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 (PI), 20 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 779/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0185.0017051/2022-15:
RESOLVE:
CONCEDER 02 (dois) dias de folga, nos dias 23 e 24 de junho de 2022, à servidora GISELLE COSTA MAIA, Assessora de Promotoria de
Justiça, matrícula nº 15584, lotada junto à 46ª Promotoria de Justiça, como forma de compensação em razão de serviço prestado junto à Justiça
Eleitoral, em 29/11/2020, no pleito eleitoral de 2020, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
.Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 780/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0013.0016974/2022-18:
RESOLVE:
CONCEDER ao servidorIRAILDO WELINGTON DO NASCIMENTO, Assessor Ministerial, matrícula nº 15476, lotado junto à Coordenadoria de
Licitações e Contratos, 02 (dois) diasde folga, para serem fruídos nos dias 27 de junho e 15 de agosto de 2022, como compensação em razão
de atuação como avaliador no10° Processo Seletivo de Estagiários de Nível Superior do Ministério Público do Piauí, conforme Certificado
emitido pelo Centro de Aperfeiçoamento Funcional do MP- CEAF.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 781/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0349.0017078/2022-27:
RESOLVE:
CONCEDER03 (três)dias de folga,nos dias 13, 14 e 15 de julho de 2022, à servidora LINDINEIDE CACILDA DA SILVA, Assessora de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15293, lotada junto à Promotoria de Justiça de Simplício Mendes, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº
985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento aos Plantões Ministeriais dos dias 02/08/2020 e 17/10/2020, conforme
certidão expedida pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 782/2022
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 19.21.0259.0016912/2022-39,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 18 a 24 de junho de 2022, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde à servidoraADJALINA COELHO DE
MENEZES, Analista Ministerial, matrícula nº 210, lotada junto à 50ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, conforme perícia médica 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 18 de junho de
2022.
Teresina (PI), 21 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 783/2022
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 19.21.0421.0017092/2022-24,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 18 a 20 de junho de 2022, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde ao servidorANTONIO DE DEUS
SILVA, matrícula nº 346, lotado junto à Coordenadoria De Recursos Humanos, conforme perícia médica 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 18 de junho de 2022.
Teresina (PI), 21 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 784/2022
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 19.21.0098.0016911/2022-56,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 16 a 20 de junho de 2022, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde à servidora comissionadaINGRID
RODRIGUES PEDROSA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15181, lotada junto à 26ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI,
conforme perícia médica 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 16 de junho de 2022.
Teresina (PI), 21 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 785/2022
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 19.21.0132.0016902/2022-80,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 14 a 20 de junho de 2022, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde à servidora comissionadaANNE
MIKAELLE LUSTOSA ELVAS MACHADO, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15742, lotada junto à17ª Promotoria de Justiça,
conforme perícia médica 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 14 de junho de 2022.
Teresina (PI), 21 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 786/2022
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 19.21.0015.0017071/2022-85:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de20 a 24 de junho de 2022,05 (cinco)dias de licença para tratamento de saúde da servidoraLIANA PEREIRA
RICARDO, Assessora Ministerial, matrícula 15407, lotada junto à Coordenadoria de Recursos Humanos 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 20 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 787/2022
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 19.21.0426.0016907/2022-94,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 16 a 21 de junho de 2022, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde à servidoraMIKAELLY FELLIPPE
VAZ DE ARAÚJO,Técnica Ministerial, matrícula nº 380, lotada junto à Chefia de Gabinete do Gabinete do Procurador, conforme perícia médica
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 16 de
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junho de 2022.
Teresina (PI), 21 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 788/2022
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 19.21.0426.0016907/2022-94,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 07 de março a 05 de abril de 2022, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde à servidoraKELLY
CRISTINA BEZERRA DA COSTA, Técnica Ministerial, matrícula nº. 315, lotada junto ao PROCON, conforme perícia médica oficial, nos termos
do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 07 de março de 2022.
Teresina (PI), 21 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 789/2022
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 19.21.0011.0016845/2022-39:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de13 a 17 de junho de 2022,05 (cinco)dias de licença para tratamento de saúde da servidoraDEBORA DA ROCHA
SOUSA, Assessora Ministerial, matrícula nº 15487, lotada junto à Coordenadoria de Comunicação de Social, nos termos do art. 77 e seguintes
da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 13 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 790/2022
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 19.21.0725.0016475/2022-95:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de08 e 15 de junho de 2022,08 (oito)dias de licença para tratamento de saúde da servidoraTHAIS DE ARAÚJO
MONTE, Assessora de Procurador de Justiça, matrícula nº 15850, lotada junto à Subprocuradoria de Justiça Institucional 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 08 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 791/2022
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 19.21.0363.0016130/2022-96,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 12 a 16 de junho de 2022, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde ao servidorTHIAGO PEREIRA E
SILVA, Técnico Ministerial, matrícula nº 231, lotado junto à Coordenadoria de Comunicação Social, conforme perícia médica 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 12 de junho de 2022.
Teresina (PI), 21 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 792/2022
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 19.21.0426.0016907/2022-94,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 05 a 09 de junho de 2022, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde ao servidorRAIMUNDO NOGUEIRA
LEOPOLDINO NETO, matrícula nº 16358, lotado (a) junto à Assessoria para Distribuição Processual de 2º Grau, conforme perícia médica 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 05 de junho
de 2022.
Teresina (PI), 21 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 793/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0360.0017085/2022-61:
RESOLVE:
CONCEDERà CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA CORDEIRO, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15717, lotada junto à 1ª
Promotoria de Justiça de Uruçuí- PI,03 (três)dias de folga, para serem fruídos nos dias30 de junho, e 01 e 04 de julho de 2022, como
compensação em razão de plantão com atuação exclusiva em matéria eleitoral nos dias 14 e 15 de novembro de 2020, conforme Port. PGJ/PI Nº
2212/2020.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 794/2022
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 19.21.0700.0016899/2022-80,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 15 a 29 de junho de 2022, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde à servidoraSAYARA DE SOUSA
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BRITO, Técnica Ministerial, matrícula nº 399, lotado junto à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos/PI., conforme perícia
médica 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 05 de junho de 2022.
Teresina (PI), 21 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 795/2022
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 19.21.0707.0016837/2022-97:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 14 e 15 de junho de 2022, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde do servidorGILSON SOUZA DOS
SANTOS, Técnico Ministerial, matrícula nº 295, lotado junto à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Oeiras, 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 796/2022
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 19.21.0348.0016910/2022-19:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 19 a 22 de junho de 2022, 04 (quatro) dias de licença para tratamento de saúde da servidoraANALIA ROCHA E
SILVA PAES LANDIM, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15856, lotada junto à Promotoria de Justiça de Marcos Parente, nos
termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 19 de junho de
2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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