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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ 24142
PORTARIA PGJ/PI Nº 2025/2022
Republicação por Incorreção
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público do
Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0122.0015605/2022-38:
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 7ª Promotoria de Justiça de Teresina- 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 2035/2022
Republicação por Incorreção
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 Técnico - 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 2038/2022
Republicação por Incorreção
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0014.0016253/2022-70,
RESOLVE
NOMEAR ELANE LOPES COUTINHO, CPF: ***.862.873-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor Técnico (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 2043/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no Ofício nº 311/2022 MPPI/GERCOG;
CONSIDERANDO o despacho contido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0417.0017114/2022-72;
RESOLVE
DESIGNAR os membros do Grupo de Atuação Especial de Regularização Fundiária e Combate à Grilagem - GERCOG e da Promotoria de
Justiça de Regeneração para atuarem conjuntamente no Inquérito Civil nº 05/2021 - SIMP nº 000030-215/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2044/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no Ofício nº 312/2022 MPPI/GERCOG;
CONSIDERANDO o despacho contido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0417.0017126/2022-39;
RESOLVE
DESIGNAR os membros do Grupo de Atuação Especial de Regularização Fundiária e Combate à Grilagem - GERCOG e da Promotoria de
Justiça de Luís Correia para atuarem conjuntamente no Procedimento de Investigação Criminal nº 08/2021 (SIMP 000056-215/2021).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2045/2022
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;
CONSIDERANDO o despacho contido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0017017/2022-75;
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça DÉBORA MARIA FREITAS SAID, titular da 17ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar nos autos do
Processo nº 0800750-03.2019.8.18.0009, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal - Teresina Centro I, em razão de suspeição da
Promotora de Justiça titular da 16ª Promotoria de Justiça de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22 de junho de 2022.
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CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2046/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0749.0016031/2022-83,
RESOLVE
DESIGNAR o policial militar Antônio Marcos da Silva Pires, matrícula nº 20010, para realizar o policiamento do evento "MP EM AÇÃOPROCON ITINERANTE", no período de 26 de junho a 01 de julho de 2022, no Município de Mílton Brandão-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2047/2022
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, considerando a solicitação contida nos autos do Procedimento de
Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0040.0017288/2022-59,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça TALLITA LUZIA BEZERRA ARAÚJO, titular da Promotoria de Justiça de Simões, para manifestação nos
processos de atribuição da Promotoria de Justiça de Paulistana, dias 22 e 23 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), 22 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2048/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RE S O L V E
CONCEDER ao Promotor de Justiça JESSÉ MINEIRO DE ABREU, titular da Promotoria de Justiça de Matias Olímpio, 04 (quatro) dias de
compensação para serem usufruídos no período de 04 a 07 de julho de 2022, referentes a 03(três) plantões ministeriais realizados em 15 e 30 de
abril de 2022 e 01 de maio de 2022, para serem compensados no período de 04 a 07 de julho de 2022, ficando meio dia de crédito, referente ao
plantão de 30 de abril de 2022, a ser anotado no prontuário e somado a outra fração.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2049/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 18 a 24 de junho de 2022, 07(sete) dias de licença para tratamento de saúde à Promotora de Justiça CLÉIA CRISTINA
PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES, titular da 40ª Promotoria de Justiça de Teresina, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei Complementar nº
12, de 18 de dezembro de 1993 c/c Ato PGJ/PI nº 526/2015.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 18/06/2022.
REGISTRE- SE, PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2050/2022
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 19.21.0010.0016932/2022-33,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor ALCIVAN DA COSTA MARQUES, matrícula n° 173, Técnico Ministerial, para exercer, sem prejuízo de suas funções, as
atribuições atinentes ao cargo de Coordenador Técnico (CC09) junto à Coordenadoria de Apoio Administrativo, em substituição ao servidor
Marcílio de Oliveira Silva, matrícula nº 270, enquanto durarem as férias deste, no período de 20 de junho a 09 de julho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2051/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR,ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias do Procuradorde Justiça
ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES, titular da 11ª Procuradoria de Justiça Cível, referentes ao 1º período do exercício de 2022,
previstas para o período de 01 a 30 de julhode 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n°1005, de 08/12/2021, ficando 30 (trinta) dias
para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2052/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0111.0009973/2022-74,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOÃO MALATO NETO para atuar na Sessão do Tribunal do Júri referente ao Processo nº 000098180.2017.8.18.0026, dia 13 de julho de 2022, na Comarca de Campo Maior-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22 de junho de 2022.
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CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2053/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais e considerando o Processo SEI nº
19.21.0262.0014713/2022-03,
RESOLVE:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria PGJ/PI nº 2034/2022 que concedeu o regime de teletrabalho a Servidor(a) AMANDA GUEDES DOS REIS
MONTEIRO, matrícula 15630, pelo prazo de 11(onze) meses .
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 22de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2054/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias da Promotora de Justiça
RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO, titular da 23º Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 2º período do exercício de 2022,
previstas para o período de 01 a 30 de julhode 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n°1005, de 08/12/2021, ficando 30 (trinta) dias
para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2055/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 11 a 30 de julho de 2022, 20 (vinte) dias remanescentes de férias àPromotora de Justiça RAQUEL DO SOCORRO MACEDO
GALVÃO, titular da 23º Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 2º período do exercício de 2010.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22 de junhode 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2056/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
INTERROMPER, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, a partir de 28de junho de 2022, as férias
doPromotor de JustiçaNIVALDO RIBEIRO, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri e Coordenador Geral do PROCON, referentes ao 1º
período do exercício de 2022, anteriormente previstas para o período de 20 de junho a 04 de julho, conforme a Portaria PGJ/PI nº 1522/2022,
ficando 07 (sete) dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2057/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0174.0014400/2022-74,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, Coordenador do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com
atuação no Júri - GAEJ, para atuar nas Sessões do Tribunal do Júri na Comarca de Parnaíba-PI, referentes aos Processos Penais nº 000248007.2055.8.18.0031, 0000931-68.2019.8.18.0031, 0000051-52.2014.8.18.0031, 0000659-11.2018.8.18.0031, 0003121-72.2017.8.18.0031 e
0002103-65.2007.8.18.0031, dias 07, 11, 12, 13, 14 e 15 de julho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 2059/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a nomeação dos candidatos habilitados em concurso público para provimento de cargos efetivos do MPPI, constante nas
Portarias PGJ/PI Nº 1429/2022 e 1492/2022,
CONSIDERANDO o resultado da audiência pública para escolha das cidades de lotação para os cargos de Analista Ministerial - Área Processual,
conforme disposto no Edital PGJ nº /2022, de 22 de junho de 2022,
R E S O L V E:
LOTAR os servidores Analistas Ministeriais empossados, nomeados através da portaria acima declinada, na forma do Anexos Único desta
Portaria, retroativos ao dia 20 de junho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22 de junho de 2022.
ANEXO UNICO
LOTAÇÃO DOS ANALISTAS MINISTERIAIS
NOME

CARGO/ESPECIALIDADE

LOTAÇÃO

DIEGO CURY RAD BARBOSA

ANALISTA MINISTERIAL - PROCESSUAL

Núcleo das PJ de Simplício Mendes

Teresina, 22 de junho de 2022
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
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PORTARIA PGJ/PI Nº 2062/2022
OPROCURADOR-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 19.21.0314.0016335/2022-49,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora TAILANNA RAUGYLLA DE CARVALHO MOURA, matrícula nº 15551, Assessora de Promotoria de Justiça, para, sem
prejuízo das suas funções,auxiliar nos trabalhos junto ao Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade
Administrativa,no período de 20 a 29.06.2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

1.2. EDITAIS PGJ 24143
EDITAL PGJ Nº 36/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Dr. Cleandro Alves de Moura, no uso de suas atribuições previstas na
Constituição Federal de 1988, na Lei Complementar Estadual nº 12 e alterações, de 18 de dezembro de 1993, na Lei Complementar Estadual nº
13, de 13 de janeiro de 1994, e suas alterações, na Lei Estadual nº 6.237, de 5 de julho de 2012 e suas alterações,
CONSIDERANDO o Edital PGJ nº 31, de 06 de junho de 2022, de convocação dos candidatos nomeados pelas Portarias PGJ/PI Nº 1429/2022 e
1492/2022 para participar de audiência pública de escolha da cidade de lotação, de acordo com a ordem de classificação e as vagas
disponibilizadas pelo Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE:
1. TORNAR PÚBLICO o resultado da AUDIÊNCIA PARA ESCOLHA DAS CIDADES DE LOTAÇÃO para o cargo de Analista Ministerial - Área
Processual, realizada no dia 07 de junho de 2022, na Sede centro da Procuradoria-Geral de Justiça, Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Teresina-PI,
conforme Anexo Único deste edital.
ANEXO ÚNICO
CARGO: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL
INSCRIÇÃO

NOME

CIDADE DE ESCOLHA

10013239

DIEGO CURY RAD BARBOSA

SIMPLICIO MENDES

10007484

FELIPE DE SOUSA ALMEIDA

AUSENTE

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Teresina, 22 de junho de 2022.
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça

1.3. ATOS PGJ24145
ATO PGJ/PI Nº 1211/2022
Altera os arts. 5º e 9º do Ato PGJ-PI nº 1.201/2022, que regulamenta o procedimento de conflito de atribuições entre órgãos de execução do
Ministério Público do Estado do Piauí.
OPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, especialmente
as definidas no inciso X do art. 10 da Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e no inciso XVI do art. 12 da Lei Complementar Estadual
nº 12, de 18 de dezembro de 1993;
CONSIDERANDOque os requisitos estabelecidos no art. 5º do Ato PGJ-PI nº 1.201/2022, do ponto de vista técnico-jurídico, correspondem a
lídimos requisitos imprescindíveis para o conhecimento do mérito do conflito de atribuição;
CONSIDERANDOa necessidade de compatibilizar o art. 5º,caput, e seu §4º, bem como o art. 9º com a técnica processual prevista nos arts. 317,
321, 330, 355, inciso I, 356, inciso I, e 485, inciso I, da Lei Nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil em vigor, nos termos do
art. 15 do referido estatuto processual que autoriza a aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil nos processos administrativos;
CONSIDERANDOa necessidade de compatibilizar a hipótese de não atendimento dos requisitos estabelecidos no art. 5º do Ato PGJ-PI nº
1.201/2022 com a técnica processual que lhe é adequada, de julgamento sem resolução do mérito em vez de julgamento antecipado conforme se
encontra previsto no art. 9º, alínea "a" do referido ato normativo;
CONSIDERANDOos motivos delineados nos autos do PGEA SEI nº 19.21.0726.0017275/2022-14;
RESOLVE:
Art. 1º.O art. 5º do Ato PGJ-PI nº 1.201/2022 passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 5º. A suscitação de instauração do procedimento de conflito de atribuições será feita por meio de requerimento específico, do qual constará
a identificação da hipótese controvertida, a fundamentação jurídica, contendo exposição arrazoada e a indicação do órgão que o suscitante
considere ter atribuição natural para atuar no respectivo feito, devendo, sobretudo, estar acompanhado com a documentação exigida no §1º na
forma do §2º. (NR)
(...)
§2º O requerimento e os documentos previstos no parágrafo anterior, bem como aqueles que se mostrarem imprescindíveis para a análise do
conflito de atribuição, devem ser digitalmente anexados e protocolizados no sistema SEI-MPPI; (NR)
(...)
§4º Havendo a necessidade para a análise da demanda apresentada, poderá ser determinada, a critério do Procurador-Geral de Justiça, a
prestação de esclarecimentos e/ou a juntada complementar de documentos; (NR)
§5º O Procurador-Geral de Justiça, ao verificar que o requerimento não preenche os requisitos do art. 5º, §§1º e 2º, ou que apresenta outros
defeitos, inconsistências e/ou irregularidades capazes de dificultar ou impedir o julgamento de mérito do conflito de atribuição, determinará ao
suscitante que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a emende ou a complete, indicando o que deve ser saneado, suprido, corrigido ou completado,
sob pena de preclusão do exercício dessa faculdade processual por parte do suscitante e de indeferimento do seu requerimento, nos termos do
art. 9º, §1º; (AC)"
Art. 2º.O art. 9º do Ato PGJ-PI nº 1.201/2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 9º....................................................................................................................................................
a) a matéria delineada no requerimento mostrar-se incontroverso ou quando não houver necessidade de produção de esclarecimentos
complementares e/ou de outras provas; (NR)
(...)
§1º O requerimento do suscitante será indeferido na hipótese de não atendimento do art. 5º, §5º, cuja decisão não resolverá o mérito. (AC)"
§2ºO suscitante que tiver o seu requerimento indeferido na hipótese do parágrafo anterior, deverá atuar, no feito extrajudicial ou judicial
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correspondente ao conflito de atribuição, até a superveniência de eventual decisão de mérito sobre o conflito posto que venha a ser proferida
posteriormente. (AC)"
Art. 3º.Este Ato entrará em vigor a partir da data da sua publicação, revogando as disposições contrárias, aplicando-se aos procedimentos em
tramitação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Teresina/PI, 22 de junho de 2022.
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça

2. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
[]

2.1. PORTARIAS24144
PORTARIA Nº 51/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0073.0016254/2022-31.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o
respectivopagamentode2(duas) diárias, perfazendo ovalor deR$950,00 (Novecentos e cinquenta reais),em favor doPromotorde
JustiçaANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO,titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba - PI, e integrante do Grupo de Apoio aos
Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal do Júri - GAEJ, pordeslocamento de Luís Correia - PI para Teresina- PI,no período de 14 a
16/06/2022,paraatuar nas Sessõesdo Tribunal Popular do Júri referente aos Processos0003377-38.2001.8.18.0140 e 000410430.2020.8.18.0140, na comarca de Teresina - PI, conforme designado nasPortarias PGJ/PI nº1571/2022 (Sei nº 0253849) e nº 1641/2022 (Sei
nº 0253850).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dobeneficiáriodas diárias, referidas no
art. 1º desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 22de junhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 52/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0166.0016280/2022-68.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o
respectivopagamentode16 (dezesseis) meias diárias, perfazendo o valor deR$3.800,00 (Três mil, oitocentos reais),em favor doPromotor de
JustiçaMAURÍCIO GOMES DE SOUZA, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior - PI,solicita o pagamento de diárias em virtude
dedeslocamento de Campo Maior- PI para Altos- PI, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, para, sem prejuízo de suas funções, responder
pela Promotoria de Justiça de Beneditinos - PI, conforme designado emPortaria PGJ/PI nº 250/2022 (Sei nº 0254040).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOnotifique obeneficiáriodas diárias, referidas no art. 1º
desta Portaria, paraapresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 22de junhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 53/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0005.0015936/2022-34.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o
respectivopagamentode31/2 (três e meia) diárias, perfazendo o valor deR$1.767,50 (Um mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta
centavos),em favor doPromotor de JustiçaPLÍNIO FABRÍCIO DE CARVALHO FONTES, e Coordenador doCentro de Apoio Operacional de
Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP, pordeslocamento de Teresina - PIpara Corrente- PI,no período de
29/06/2022a 02/07/2022,paraparticipardaOficina Regional de Procedimentos Extrajudiciais Cíveis e Criminais, na referida cidade,e conforme
designado naPortariaPGJ/PI nº 1611/2022(Sei nº 0251852).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação do beneficiáriodas diárias, referidas no
art. 1º desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 22de junhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 54/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
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CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0183.0016544/2022-57.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o respectivopagamentode2
1/2 (duas e meia) diárias, perfazendo o valor deR$1.187,50 (Um mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),em favor
doPromotor de JustiçaRAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR,titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina - PI, por
deslocamento dedeslocamento de Esperantina - PI para Guadalupe- PI, no período de 14/06/2022 a 16/06/2022, paraatuar na sessão do
Tribunal Popular do Júri referente ao processo nº 0800157-65.2021.8.18.0053, na referida cidade, conforme designado emPortaria PGJ/PI nº
1894/2022 (Sei nº 0255902).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dobeneficiáriodas diárias, referidas no
art. 1º desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 22de junhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 55/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizados no Processo SEI sob o nº19.21.0182.0016519/2022-68.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o
respectivopagamentode41/2 (quatro e meia) diárias, perfazendo o valor deR$2.137,50(Dois mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta
centavos),em favor doPromotor de JustiçaJOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ, titular da Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso - PI, por
deslocamento deElesbão Velosos - PI para Itaueira- PI, no período de 20/06/2022 a 24/06/2022, para,sem prejuízo de suas funções,
responder pela Promotoria de Justiça de Itaueira - PI,conforme designado emPortaria PGJ/PI nº 2119/2021(Sei nº 0255829).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dobeneficiáriodas diárias, referidas no
art. 1º desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 21de junhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 56/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0340.0014601/2022-14.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020, o respectivopagamentode41/2 (quatro e meia) diárias, perfazendo
ovalor líquido deR$1.450,28 (Um mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos),em favor daPromotora de JustiçaFABRICIA
BARBOSA DE OLIVEIRA, e Coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, por
deslocamentodeTeresina - PI para São Sebastião - PI, Cristalândia - PI e Corrente - PI, no período de 17 a 21/05/2022,para realização de
visita técnica a fim de participar de audiências públicas, nos referidos municípios,conforme designado naPortaria PGJ nº 1467/2022(Sei nº
0244426).
Art. 2º Com o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dabeneficiáriadas diárias, referidas no
art. 1º desta Portaria, para apresentar, até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 21de junhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 57/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0017.0017067/2022-66.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o
respectivopagamentode21/2 (duas e meia) diárias, perfazendo o valor deR$ 1.425,00 (Um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais),em favor
doProcurador de JustiçaLUÍS FRANCISCO RIBEIRO, e Corregedor-Geral do MP-PI, pordeslocamento de Teresina - PIpara Parnaíba - PI,
no período de 28/06/2022 a 30/06/2022, para realizarCorreições Ordinárias na 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI e Inspeções
nas Promotorias de Justiça de Buriti dos Lopes/PI e Luís Correia/PI, conforme designado emPortaria PGJ/PI nº 1983/2022(Sei nº 0259301).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dobeneficiáriodas diárias, referidas no
art. 1º desta Portaria, para apresentar, até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 22de junhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]
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3.1. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24124
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
49promotoriadejustiça@mppi.mp.br / Celular Institucional: (86) 9 8114-5518
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022
PORTARIA Nº 043/2022 (SIMP: 000062-034/2022)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos
Humanos,e da 12ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, 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 Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas
"a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º, da Constituição Federal, integra a própria concepção de
Estado Democrático de Direito e, por isso, deve orientar as instituições de acesso à Justiça, principalmente no plano da proteção e da efetivação
dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais;
CONSIDERANDOque 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, entre os brasileiros é garantida a plena igualdade, sendo é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil reduzir
as desigualdades sociais (artigo 3º, inciso III, da CF), de forma que está proibida a discriminação negativa, sendo devida a discriminação positiva,
a fim de alcançar-se a equalização de condições desiguais;
CONSIDERANDO que toda pessoa tem direito ao livre desenvolvimento de sua personalidade, conforme sua própria identidade de gênero, com
independência de qual seja seu sexo biológico, anatômico, morfológico, hormonal, de atribuição ou outro;
CONSIDERANDO a previsão contida no art. 3º, inciso III, da Constituição do Estado do Piauí, segundo a qual "são objetivos fundamentais do
Estado promover o bem de todos, sem preconceitos de origem; etnia; raça; sexo; cor; idade; deficiência física, visual, auditiva,
intelectual ou múltiplas; orientação sexual; convicção religiosa, política, filosófica ou teológica; trabalho rural ou urbano; condição
social; por ter cumprido pena e quaisquer outras formas de discriminação";
Considerando que a Constituição Federal estabelece como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa
humana (art. 1º, inciso III) e como um dos seus objetivos fundamentais "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer formas de discriminação" (art. 3º, inciso IV), além de expressamente declarar que "todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza" (art. 5º, caput);
CONSIDERANDO que toda pessoa tem direito ao livre desenvolvimento de sua personalidade, conforme sua própria identidade de gênero, com
independência de qual seja seu sexo biológico, anatômico, morfológico, hormonal, de atribuição ou outro;
CONSIDERANDO que a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero é uma discriminação por motivo de sexo, afronta a
disposição do art. 5º, caput, da Constituição Federal, e viola o direito ao reconhecimento, que é um dos postulados da dignidade humana;
CONSIDERANDO as previsões contidas nos Princípios de Yogiakarta, Princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos
humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero, da Comissão Internacional de Juristas e do Serviço Internacional de Direitos
Humanos, do ano de 2006, que estabelecem um conjunto de conceitos para aplicabilidade da legislação internacional dos direitos humanos
correlatos a orientação sexual e identidade de gênero, assinalam uma série de preocupações com o cenário de violações às populações
LGBTQIA+, como a violência, o assédio, a discriminação, a exclusão, a estigmatização e o preconceito;
CONSIDERANDO que os Princípios de Yogiakarta chamam a atenção para o que as práticas violadoras de direitos da população LGBTQIA+ são
capazes de causar, solapando "a integridade daquelas pessoas sujeitas a esses abusos, podendo enfraquecer seu senso de autoestima e de
pertencimento à comunidade, e levando muitas dessas pessoas a reprimirem sua identidade e terem vidas marcadas pelo medo e invisibilidade";
CONSIDERANDO o que prevê o art. 3º, inciso III, da Constituição do Estado do Piauí, pelo qual são objetivos fundamentais do Estado, promover
o bem de todos, sem preconceitos de origem, etnia, raça, sexo, cor, deficiência física, visual, auditiva, intelectual ou múltiplas, idade, estado civil,
orientação sexual, convicção religiosa, política, filosófica ou teológica, trabalho rural ou urbano, condição social, por ter cumprido pena e
quaisquer outras formas de discriminação;
CONSIDERANDO que, para a consolidação da proteção dos direitos da população LGBT, se faz premente o cumprimento dos normativos legais
que garantem seus direitos, instrumentos de garantia do desenvolvimento de atividades que contribuam para a efetiva integração cultural,
econômica, social e política do segmento LGBT, na forma do disposto nos art. 6º, inciso I, 8º e art. 9º, da Lei Orgânica do Município de TeresinaPI;
CONSIDERANDO as disposições do Decreto Estadual nº 12.097 de 15/02/2006, que regulamenta a Lei n° 5.431, de 29 de dezembro de 2004, e
dispõe sobre as sanções administrativas a serem aplicadas à prática de discriminação em razão de orientação sexual e dá outras providências;
CONSIDERADO que o plenário do Supremo Tribunal Federal-STF entendeu que houve omissão inconstitucional do Congresso Nacional por não
editar lei que criminalize atos de homofobia e de transfobia, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão-ADO 26, de
relatoria do Ministro Celso de Mello, e do Mandado de Injunção-MI 4733, relatado pelo Ministro Edson Fachin, onde a Corte votou pelo
enquadramento da homofobia e da transfobia como tipo penal definido na Lei do Racismo (Lei nº 7.716/1989) até que o Congresso Nacional edite
lei sobre a matéria;
CONSIDERANDO que, ao teor do art. 5º, inciso XLII, da Constituição Federal, o racismo é crime inafiançável e imprescritível, e que, a partir da
redação dada pela Lei nº 9.459/97, a Lei nº 7.716/89 tipifica o crime de racismo religioso;
CONSIDERANDO que o Estado brasileiro assumiu compromissos internacionais ao assinar e ratificar, por exemplo, a Convenção Internacional
sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e a Convenção Sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões
Culturais;
CONSIDERANDO o que dispõe a Declaração Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação Fundadas na Religião ou
nas Convicções, promulgada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 25 de novembro de 1981,segundo a qual: "art. 3º. A discriminação
entre os seres humanos por motivos de religião ou de convicções constitui uma ofensa à dignidade humana e uma negação dos princípios da
Carta das Nações Unidas, deve ser condenada como uma violação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais proclamados na
Declaração Universal de Direitos Humanos e enunciados detalhadamente nos Pactos internacionais de direitos humanos, e como um obstáculo
para as relações amistosas e pacíficas entre as nações";
CONSIDERANDO que a proteção da liberdade religiosa dos povos tradicionais de matrizes africanas não está dissociada da política de
promoção da igualdade racial, tal como previsto na Declaração Sobre a Raça e os Preconceitos Raciais,proclamada pela Conferência Geral da
Organização das Nações Unidas para a Educação,Ciência e Cultura, de 27 de novembro de 1978, segundo a qual: "art. 2º O racismo engloba
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ideologias racistas, atitudes motivadas por preconceitos raciais, comportamentos discriminatórios, disposições estruturais e práticas
institucionalizadas causadoras de desigualdade racial" [...] "art.3º Qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência com base na raça, cor,
origem étnica ou nacional ou intolerância religiosa motivada por considerações racistas, que destrua ou comprometa a igualdade soberana dos
Estados e o direito dos povos à autodeterminação, ou limite de forma arbitrária ou discriminatória o direito de cada ser e grupo humano ao pleno
desenvolvimento, é incompatível com as exigências de uma ordem internacional justa e que garanta o respeito pelos direitos humanos; o direito
ao pleno desenvolvimento implica igualdade de acesso aos meios de progresso e realização individual e colectiva, num clima de respeito pelos
valores das civilizações e culturas nacionais e universais";
CONSIDERANDO ser necessária uma atuação estratégica de enfrentamento que possa repercutir na desconstrução do racismo estrutural,
institucional e religioso, possibilitando, assim, maior efetividade das políticas públicas voltadas para assegurar e promover os direitos de um
segmento populacional historicamente discriminado;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.288/2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, destina-se a garantir à população negra a efetivação da
igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de
intolerância étnica;
CONSIDERANDO que, no âmbito do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, o Brasil firmou a Convenção Interamericana
contra o Racismo, a Discriminação Racial e formas conexas de Intolerância, que possui entre os seus objetivos centrais a promoção de
condições equitativas de igualdade de oportunidades e o combate à discriminação racial, em todas as suas manifestações individuais, estruturais
e institucionais;
CONSIDERANDO o que consta do expediente encaminhado a esta 49ª Promotoria de Justiça KALOR Produções Propaganda e Marketing Ltda.,
onde manifesta a intenção de firmar Termo de Ajustamento de Conduta-TAC com vistas a adoção de variadas ações educativas e preventivas
relacionadas ao enfrentamento ao racismo e à LGBTfobia no âmbito da Micarina Meio Norte 2022, evento que se realizará em Teresina no
próximo mês de Setembro;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições, conforme o que dispõe o art. 8º, inciso IV, da Resolução CNMP nº 174/2017;
RESOLVE
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para acompanhar as medidas educativas e preventivas relacionadas ao enfrentamento ao
racismo e à LGBTfobia no âmbito da Micarina Meio Norte 2022, assim como para analisar as repercussões para o âmbito da proteção dos
direitos difusos e coletivos nesta área e adotando as medidas pertinentes ao caso.
Determino, ainda, a realização das seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, e registre-se em livro próprio desta Promotoria de Justiça,
conforme determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se arquivo da presente Portaria ao Diário Oficial Eletrônico do MPPI-DOEMPPI, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso
VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remeta-se cópia desta Portaria, para conhecimento, ao Centro de Apoio Operacional da Educação e Cidadania e ao Centro de Apoio
Operacional, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Elabore-se Minuta de Termo de Ajustamento de Conduta-TAC a ser celebrado com a KALOR Produções Propaganda e Marketing Ltda.,
objetivando a implementação de medidas educativas e preventivas relacionadas ao enfrentamento ao racismo e à LGBTfobia no âmbito da
Micarina Meio Norte 2022, a ser encaminhada por e-mail para o Setor Jurídico da produtora em apreço, para apreciação e oferecimento de
sugestões;
Após a devolução pelo Setor Jurídico, designe-se audiência para formalização e assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta-TAC
Cumpra-se.
Teresina, 21 de Junho de 2022
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

3.2. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO 24125
REFERÊNCIA: PP SIMP Nº 000183-101/2021
DESPACHO
1. Cuida-se de Procedimento Preparatório instaurado a partir de representação do cidadão Leandro Carvalho, dando conta de irregularidades nas
obras de esgotamento sanitário que estão sendo realizadas no município de Floriano/PI, notadamente, do desperdício de água potável na
Avenida Frei Antônio Cúrcio, nas proximidades do antigo Clube Beira Rio.
2. Após a conversão da Notícia de Fato em Procedimento Preparatório, fora determinada a expedição de ofício à AGESPISA - Regional de
Floriano, na pessoa de seu representante legal, REQUISITANDO, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestação escrita acercado problema
noticiado, inclusive as providências que foram ou estão sendo realizadas para solucionar o desperdício de água no local apurado,
podendo juntar documentos.
3. Em resposta, a AGESPISA informou que foi providenciada uma equipe da empresa para vistoriar toda a rua e não foi constatada
nenhuma irregularidade em relação a vazamento na rua citada. Foi também feita uma vistoria no trecho que da continuidade na Rua
Esmaragdo de Freitas, sendo identificado apenas um pequeno vazamento na altura do Nº 734, que foi corrigido automaticamente - ID
53631493.
4. Conclusos, determinou-se a realização de diligência, pelo oficial de mandados deste núcleo de Promotorias de Justiça, no local
apontado pelo noticiante, qual seja, Avenida Frei Antônio Cúrcio, nas proximidades do antigo Clube Beira Rio, em Floriano/PI, a fim de
atestar a solução do problema investigado, devendo ser anexada aos autos certidão circunstanciada, e se possível, fotografias do
trecho apresentado pelo noticiante.
5. Em diligência realizada, o oficial de mandados certificou que em 31/05/2022, às 12:00H, esteve presente no local e constatou não
existir nenhum vazamento ou desperdício de água potável em todo o percusso da avenida, conforme relatório fotográfico em anexo - ID
53708602.
É o relatório. Vieram conclusos.
Conforme Portaria de instauração, o objeto dos autos é apurar o desperdício de água potável na Avenida Frei Antônio Cúrcio, nas
proximidades do antigo Clube Beira Rio.
Ocorre que não se vislumbra a necessidade de adoção de providências por parte desta Promotoria de modo a justificar a manutenção
de tramitação deste procedimento, tendo em vista que, conforme as documentações constantes nos IDs Nº 53631493 e 53708602, não
há mais desperdício de água potável no local apontado pelo representante.
Desse modo, considerando o exaurimento da finalidade deste Procedimento Administrativo e a desnecessidade de atuação ministerial, promovo
o ARQUIVAMENTO destes autos, sem prejuízo da instauração de novo procedimento caso venha a existir justa causa, devendo a presente
decisão ser submetida ao crivo do Conselho Superior do Ministério Público, para os fins do disposto no art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 7.347/85 e
do art. 10, §§ 1º e 2º da Resolução 23/2007, do CNMP.
Antes, contudo, cientifique-se o noticiante e a AGESPISA - Regional de Floriano, do teor da presente decisão, para, querendo, apresentar recurso
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no prazo de 10 dias e REMETA cópia para publicação no Diário Oficial do MPPI.
Transcorrido o prazo legal sem recurso, REMETA os autos ao CSMP para deliberação sobre a promoção de arquivamento.
Cumpra-se.
Floriano/PI, 10 de junho de 2022.
GIANNYVIEIRADECARVALHO
Promotora de Justiça
(Portaria PGJ/PI N° 1271/2022)
REFERÊNCIA:PA SIMP 000021-101/2022
REQUERENTE:SIGILOSO (VIA DISQUE 100)
REQUERIDO:MARIA MORAES DE MESQUITA E GEOVANE MORAES
OBJETO:APURAR SUPOSTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À IDOSA MARIA MORAES DE MESQUITA E À PESSOA COM
DEFICIÊNCIA GEOVANE MORAES, SUPOSTAMENTE PRATICADA POR MARINA MORAES DE MESQUITA, QUE CONVIVE COM AS
VÍTIMAS NA RUA PROJETADA S/N, BAIRRO TUCUNS, NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, EM FRANCISCO
AYRES/PI.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACOMPANHAMENTO.VULNERABILIDADESOCIAL.IDOSO.PESSOACOMDEFICIÊNCIA.
ARQUIVAMENTO. 1. Tendo o Ministério Público diligenciado no que pertine a sua atribuição e considerando o exaurimento da finalidade deste
Procedimento, promovo o seu ARQUIVAMENTO,nos termos do art. 13, III, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
REFERÊNCIA:PASIMPNº000021-101/2022
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Cuida-se de Procedimento Administrativo instaurado a partir de demanda encaminhada pelo CAODEC/MPPI à 1ª Promotoria de Justiça de
Floriano via e-mail institucional, contendo manifestação oriunda da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (Denúncia registrada no Disque 100 /
Ligue 180 sob o nº 457194 - sigilosa), dando conta de violência/negligência aos direitos da idosa Maria Moraes de Mesquita e aos direitos da
pessoa com deficiência Geovane Moraes, supostamente praticada por Marina Moraes de Mesquita, que convive com as vítimas na Rua Projetada
s/n, Bairro Tucuns, nas proximidades da Escola Municipal Santo Antônio, em Francisco Ayres/PI.
Narra a denúncia que a Sra. Marina Moraes de Mesquita convive com a Sra. Maria Moraes de Mesquita e o Sr. Geovane Moraes e que aquela
estaria na posse dos documentos pessoais e do cartão da idosa.
Como diligência inicial, fora determinada a expedição de ofício ao CRAS de Francisco Ayres/PI, REQUISITANDO, noprazode15dias,
relatóriosocialcircunstanciadoinformando a atual situação da idosa Maria Moraes de Mesquita, da pessoa com deficiência Geovane Moraes e
de Marina Moraes de Mesquita, bem como as providências que foram ou estão sendo realizadas para o acompanhamento do caso e os
programas que a família foi incluída.
Em resposta, o CRAS encaminhou relatório de visita domiciliar. No documento, a equipe do CRAS informou, em suma, que a idosa não
confirmou os fatos narrados da
denúncia e que esta reside sozinha em uma casa bem organizada há mais de dois anos e está na posse do cartão da aposentadoria e dos
documentos pessoais. Por outro lado, quanto ao Sr. Geovane, informou que este mora em Teresina com a família. -ID53724728.
É,emsíntese,orelatório.
No caso em tela, considerando que a equipe do CRAS de Francisco Ayres realizou visita domiciliar e não constatou situação de vulnerabilidade
social e a veracidade do contido da denúncia, não se vislumbra a necessidade de continuidade do presente procedimento.
Assim sendo, considerando que o objeto deste procedimento atingiu sua finalidade, determino, com arrimo no art. 13, da Res. 174/2017, do
CNMP, o ARQUIVAMENTOdeste Procedimento Administrativo, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio, caso venha a surgir justa
causa.
Ato continuo, DETERMINOa cientificação da presente decisão ao CSMP/MPPI, CAODEC/MPPI e ao CRAS/Francisco Ayres, nos termos do art.
12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Deixo de comunicar o noticiante em razão do presente procedimento ter sido instaurado com sigilo de dados.
Registre-se no SIMP com as movimentações de praxe e publique-se a presente decisão no DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Floriano, 10 de junho de 2022.
GiannyVieiradeCarvalho
Promotora de Justiça (Portaria PGJ/PI Nº 1271/2022)

3.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA24126
INQUÉRITO CIVIL n° 18/2018 SIMP n.º 000398-164/2017
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial instaurado com o objetivo de apurar irregularidades apontadas no pagamento de alugueres e suspensão
de obras com recurso em caixa, no âmbito do Município de Batalha-PI.
O referido procedimento foi devidamente autuado como Notícia de Fato e posteriormente convertido em Procedimento Preparatório, por meio da
portaria de fls. 02/03.
A presente demanda foi iniciada após o recebimento de representação encaminhada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Batalha-PI, acompanhada de mídia digital de matéria apresentada pela TV Clube, no ano de 2015, noticiando a demissão de servidores efetivos
para adequação ao limite legal de gasto com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) enquanto pessoas contratadas de forma
precária eram mantidas na folha de pagamento; realização de gasto no importe de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) em aluguel de
depósito de material de limpeza e garagem; existência de diversas obras inacabadas da área da educação (creches) e saúde (postos de saúde).
Foi designada audiência para oitiva do Presidente do SINDSERM a época dos fatos, Sr. Raimundo Nonato Firme da Silva, e com o Presidente do
SINDSERM em 2018, Sr. José Luis Teixeira de Carvalho, a fim de colher maiores esclarecimentos sobre os fatos mencionados na representação
de fls. 07.
Termos de audiências extrajudiciais anexados às fls. 19/20 e 22/23.
Certidão emitida por servidor desta Promotoria informando acerca da conclusão das obras do posto da Vila Kolping encartada às fls. 26.
Após decisão de arquivamento, encaminhando o procedimento para homologação pelo CSMP/MPPI, retornaram-se os autos, pela não
homologação do arquivamento do procedimento, tendo em vista a necessidade da realização de diligências, posto a gravidade das denúncias,
bem como o potencial dano ao erário, agregado a existência de fortes indícios de irregularidades. ID 30784558
Diante do retorno, foram determinadas novas diligências.
Foi realizada inspeção por servidor deste órgão na creche situada no Bairro Pedra do Letreiro, colhendo-se material fotográfico. Da última vistoria
feita, em 01.04.2022, foi colhido material fotográfico identificando que a presença de funcionários trabalhando na construção, sendo informado
pela engenheira responsável, que a obra será concluída dentro do prazo previsto (07/2022). ID 53287199
Oficiado o SINDSERM para que informe se efetivamente foram realizadas demissões de servidores públicos concursados deste Município, no
ano de 2015. Em resposta, o sindicato informou que na época foi suspenso o processo de demissão até que a Prefeitura atendesse aos prérequisitos legais, e como a Prefeitura do Município de Batalha/PI, não respondeu aos questionamentos da promotoria pública, os processos de
demissões foram encerrados. ID 34378468
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Solicitado o TCE/PI, as principais peças da prestação de contas do Município de Batalha, no exercício financeiro de 2015. Em resposta, foram
juntadas aos autos as peças relativas ao Processo TC n° 005.408/15, referente a prestação de contas anuais da gestão do Município de Batalha Exercício Financeiro de 2015, com os seguintes Acórdãos: ACÓRDÃO Nº.909/19, ACÓRDÃO Nº.910/19, ACÓRDÃO Nº.911/19, ACÓRDÃO
Nº.912/19, ACÓRDÃO Nº.913/19, ACÓRDÃO Nº.914/19 e ACÓRDÃO Nº.915/19. ID 53712159
É o necessário. Fundamento.
É sabido que toda investigação, seja ela ministerial ou não, bem como o acompanhamento de situação de risco a direitos individuais
indisponíveis, tem início por força de indícios ou ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade de atuação concreta e resolutiva do
órgão investigador, o qual busca informações que possam ser utilizadas como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles
indícios inaugurais.
Não nos afigura producente, dentro de uma sociedade que clama por uma atuação resolutiva, eficiente e concomitante ao acontecimento dos
fatos, apenas se dar prosseguimento a Atendimentos ao Público (AP's), Notícias de Fato (NF's), Procedimentos Administrativos (PA´s),
Procedimentos Preparatórios (PP´s), Inquéritos Civis (IC´s) e Procedimentos Investigatórios Criminais (PIC's), com reiterados despachos de
prorrogação, sem a menor indicação de irregularidade objetivamente considerada.
Dentro desta visão organizacional e funcional, buscando-se a máxima eficiência possível, é que se está a analisar cada AP, NF, criminal ou não,
PP, IC e PIC instaurado, para o fim de verificar objetos investigativos delimitados (necessário, ante a existência de outros órgãos de controle); a
possibilidade de continuidade; e outros atos, para verificação da necessidade de prosseguimento e atualização do SIMP.
Compulsando os autos, verifica-se tratar de Inquérito Civil, instaurado com o fito de apurar supostas irregularidades no pagamento dos aluguéis
do galpão utilizado pela Prefeitura para depósito de material de limpeza e garagem; na suspensão de obras da Saúde e da Educação, a despeito
de existir recursos em caixa, no Município de Batalha/PI; e na demissão em massa de servidores estáveis.
A reportagem da TV Clube, vinculada aos autos, relatava as obras de uma creche paralisada no Município de Batalha, após diligências, como
observa-se através do ID 53287199, as obras do referido prédio atualmente encontram-se em pleno funcionamento, sendo informado pela
engenheira responsável, que está será entregue no dentro do prazo.
Com relação a demissão de servidores efetivos a despeito da manutenção de servidores contratados a título precário, em requisição de
informações ao SINDSERM do Município de Batalha/PI, este encaminhou manifestação, relatando que os processos de demissões a época
denunciados, foram suspensos, ou seja, não ocorreram. ID 34378468
Com o objetivo de analisar a existências de um potencial dano ao erário, pelo Município, foram solicitadas informações ao Tribunal de Contas do
Piauí, sobre o processo de prestação de contas do Município de Batalha, no exercício financeiro de 2015, sendo analisando o processo TC n°
005.408/15.
Têm-se que o Tribunal de Contas do Piauí, através de seus órgãos técnicos, apesar de reconhecerem algumas irregularidades nos seus
acórdãos, não imputa débito ouqualquerdano ao erário.
Imperioso ressaltar que a partir da recente entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, foram promovidas extensas alterações na Lei de Improbidade
Administrativa, de modo que o atual entendimento é pela tipicidade estrita de eventuais atos de improbidade. Em síntese, a improbidade estaria
configurada tão somente se descrita nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92. In casu, compulsando os supramencionados artigos, não se
verifica adequação fática à legislação.
Há diversos elementos normativos que precisam ser preenchidos para justificar a imputação a gestor de ato de improbidade previsto nos tipos
acima, dentre eles a AÇÃO OU OMISSÃO DOLOSA, e a EFETIVA E COMPROVADA, PERDA PATRIMONIAL, DESVIO, APROPRIAÇÃO,
MALBARATAMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS OU HAVERES.
Tais elementos não restam caracterizados, sendo que, pelo passar dos anos, e após o próprio Tribunal de Contas não ter encontrado elementos
aptos a imputar DANO AO ERÁRIO, resta impossibilitada a sua apuração.
Com a nova sistemática da Lei de Improbidade Administrativa, o dano presumido do art. 10 foi afastado. Em que pese a realização de despesas
não autorizadas em lei, ausente está a comprovação do dolo e EFETIVA perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação
de bens ou haveres do ente público.
Outrossim, o entendimento sumulado do Colendo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí assevera:
ARQUIVAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TCE/PI. AUSÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
NÃO INDICAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO POR ÓRGÃO TÉCNICO DO TRIBUNAL (DFAM
OU DFAE) Instaurado inquérito civil ou procedimento preparatório de inquérito civil para apurar improbidade administrativa, decorrente do envio
de procedimento de contas pelo TCE/PI ao MP-PI, e promovido o seu arquivamento por ausência de infração ou por prescrição do ato de
improbidade administrativa, o órgão do MPPI fica dispensado de adotar medidas ressarcitórias quando não identificado dano ao erário pelos
relatórios técnicos definitivos (após o contraditório do gestor) da DFAM (Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal) ou DFAE (Diretoria
de Fiscalização da Administração Estadual) do TCE/PI. (SÚMULAN°5 - CSMP).
Ainda, têm-se que a mera imposição de multa, nos termos determinados pelo TCE/PI, não se refere à reparação do dano ao erário, sendo este
buscado mediante ação própria que no momento resta inviabilizada pela não quantificação. Ademais, tais multas devem ser executadas pelo
TCE/PI ou pelo próprio Município de Batalha-PI (vide STF-RE 687756, Rel, Teori Zavascki).
Ante o exposto, pela análise probatória, não se encontram presentes elementos suficientes para o ajuizamento de ação civil pública ou outro meio
de resolução disponível à atuação ministerial.
Destarte, à luz da interpretação do art. 4º, III, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, cabe o arquivamento
procedimental quando o fato for desprovido de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração. Ressalta-se,
entretanto, que eventual fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério Público poderá ser apurado mediante novel NF, PA, PP ou
IC.
À vista do exposto, diante da inexistência de outras providências a serem tomadas no momento, PROCEDOAOARQUIVAMENTOdo presente
INQUÉRITOCIVIL.
Diante do exposto, DETERMINO:
A PUBLICAÇÃO da decisão sub examine no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (DOEMP/PI), para controle social;
NOTIFIQUE, o SINDSERM, da presente promoção de arquivamento, informando que, até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público
para que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão os interessados apresentar razões escritas ou documentos contra
a promoção de arquivamento;
REMESSA necessária do feito ao E. CSMP/PI, via SIMP, para controle finalístico, nos termos do art. 10, §1º, da Resolução nº 23/2007, do
CNMP.
Expedientes necessários.
Batalha-PI, datado e assinado digitalmente.
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 15/2022 SIMP n.º 000452-164/2021
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial instaurado com o objetivo de apurar declaração do idoso Francisco Carvalho Amorim, informando que sua
filha Joseilde está com aposse do seu benefício previdenciário, sem o seu consentimento.
Notícia de Fato devidamente convertida em Procedimento Administrativo n°15/2022. ID 53174780
Notificado o Sr. Francisco Carvalho Amorim, esse compareceu a esta Promotoria de Justiça no dia 05.04.2022, informando que sua filha Joseilde
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ainda encontra-se de posse dos seus cartões, que ela lhe dá uma parte do dinheiro, e que depois compra as coisas de casa. Quer que sua filha
tire seu dinheiro, compre as coisas de casa e depois devolva o cartão para ele.ID 53341544
Oficiado o CREAS do Município de Batalha/PI, foi encaminhado Relatório Psicossocial do noticiante e de sua filha Joseilde Silva Amorim,
relatando, em síntese, da seguinte forma: "Em escuta realizada a filha informa receber o beneficio do pai e lhe repassa um valor de R$ 500,00, o
restante ela usa para compras de alimentos, paga talão de energia elétrica, plano funeral, o que sobra é depositada em poupança, na
oportunidade o idoso confirma os relatos da filha. Em conversa com um sobrinho e vizinho do Sr.º Francisco Carvalho, o mesmo afirma que a
filha cuida muito bem do pai, que os conflitos existentes na casa é em decorrência do idoso querer repassar o cartão do seu benéfico para uma
mulher que é sua vizinha". ID 53760728
É o necessário. Fundamento.
É sabido que toda investigação, seja ela ministerial ou não, bem como o acompanhamento de situação de risco a direitos individuais
indisponíveis, tem início por força de indícios ou ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade de atuação concreta e resolutiva
do órgão investigador, o qual busca informações que possam ser utilizadas como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles
indícios inaugurais.
Não se nos afigura producente, dentro de uma sociedade que clama por uma Não se nos afigura producente, dentro de uma sociedade que
clama por uma atuação resolutiva, eficiente e concomitante ao acontecimento dos fatos, apenas se dar prosseguimento a Atendimentos ao
Público (AP's), Notícias de Fato (NF's), Procedimentos Administrativos (PA
´s), Procedimentos Preparatórios (PP´s), Inquéritos Civis (IC´s) e Procedimentos Investigatórios Criminais (PIC's), com reiterados despachos de
prorrogação, sem a menor indicação de irregularidade objetivamente considerada.
Dentro desta visão organizacional e funcional, buscando-se a máxima eficiência possível, é que se está a analisar cada AP, NF, criminal ou não,
PP, IC e PIC instaurado, para o fim de verificar objetos investigativos delimitados (necessário, ante a existência de outros órgãos de controle); a
possibilidade de continuidade; e outros atos, para verificação da necessidade de prosseguimento e atualização do SIMP.
Da cuidadosa análise dos autos, é imperioso reconhecer, neste momento, NÃO há fatos que justifiquem a intervenção do Ministério Público (MP)
no caso em questão.
Senão, vejamos.
Conforme a lei processual civil, o Órgão Ministerial intervirá quando a natureza da lide ou qualidade das partes justificarem a intervenção, em
benefício dos interesses sociais, coletivos lato sensu e individuais indisponíveis (NCPC, arts. 176 e 177; CF, arts. 127 e 129).
Nesse sentido, reza o art. 129 da Lei Maior, ao dispor a respeito das funções institucionais do Órgão Ministerial:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
- promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
- zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo
as medidas necessárias a sua garantia;
- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos;
- promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta
Constituição;
- defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
- expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma
da lei complementar respectiva;
- exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
- requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
- exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a
consultoria jurídica de entidades públicas.
A bem da verdade, o interesse público existe em todo e qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, circunstância essa presente em seus
próprios objetivos ou escopos, tal qual a correta aplicação da lei ou a pacificação social.
Contudo, como se sabe, a intervenção ministerial depende não apenas da existência destes fatos comuns, mas também de interesse
antecipadamente considerado pelo legislador como capaz de ensejar a presença do Parquet na controvérsia.
Com efeito, deve-se ter em mente que a nova ordem constitucional modificou, profundamente, a sistemática de atuação dos membros
ministeriais, procurando dar-lhes tratamento unificado, impondo-lhes o múnus de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses
indisponíveis, sejam sociais ou individuais.
Ora, a atuação do Parquet, em seu novo perfil constitucional, quer como órgão demandista, parecerista ou resolutivo, dirige-se doravante à
salvaguarda e promoçãodointeressepúblicoprimário, dos interessessociais,dosinteressescoletivoslatosensu(difusos, coletivos stricto
sensu e individuais homogêneos de relevância social, disponíveis ou não) e individuais indisponíveis, em presumível situação de risco,
vedada toda e qualqueratuaçãoforadesua vocação institucional.
É que a intervenção dos membros do Ministério Público (MP) está, umbilical e diretamente, ligada à existência de interesse público primário, de
sorte que é necessário cotejar o art. 178 do Novo Código de Processo Civil (NCPC) e demais artigos congêneres da legislação infraconstitucional
com as funções institucionais previstas nos art. 127 e 129 da Constituição Federal (CF), em procedimento de filtragem constitucional, que toma
como eixo o princípio da força normativa da Constituição, a necessidade de uma dogmática constitucional principialista, a retomada da
legitimidade e vinculatividade dos princípios, o compromisso ético dos
operadores do Direito com a Lei Maior, a constitucionalização do direito infraconstitucional, bem como a dimensão ética da própria Constituição e
o caráter emancipatório e transformador do Direito como um todo, a cujo serviço o Ministério Público deve encontrar-se prioritariamente.
De outra banda, é preciso observar ainda a questão principiológica que envolve todo o ordenamento jurídico pátrio.
Osprincípiosdarazoabilidade,proporcionalidade,duração razoável do processo e tantos outros, que aqui caberiam serem citados, precisam
de
amparo
ministerial
no
caso
concreto.
Fazer
perdurar
INFINITAMENTE
uma
investigaçãosemqualquerconfirmaçãodeindíciooufatoseriaumaafrontaconstitucionaleprocessual,uma espéciedeinvestigaçãoad
aeternum.
A clareza solar contida no art. 5º, LXXVIII, da Lei das Leis não deixa dúvidas a respeito do que fora acima mencionado, in verbis:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação.
Demais disso, urge trazer à baila os ensinamentos de Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior, ipsis litteris, aplicávelmutatis
mutandiaosPA'seNF's:
O inquérito civil poderá ser arquivado: a) porque a investigação dosfatos demonstrou inexistirem os pressupostos fáticos ou jurídicosque
sirvam de base ou a justa causa para a propositura da ação civilpública, b) porque a investigação demonstrou que, embora, tivessem
existido tais pressupostos, ficou prejudicado o ajuizamento da ação. (GRIFOSNOSSOS).
É, pois, evidente que ninguém (órgão, pessoa jurídica ou física) poderá ficar submetido, eternamente, às investigações de qualquer órgão no
sistema jurídico pátrio. Não há justificativa para legalizar o EXCESSO, pelo contrário, ele deve ser afastado, já que a proibição do excesso foi
considerada muitas vezes pelo Supremo Tribunal Federal como uma das facetas do princípio da proporcionalidade, que, segundo Humberto
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Ávila, proíbe a restrição excessiva de qualquer direito fundamental.
No caso de que se cogita, destaca-se que o procedimento em lume foi instaurado com o fito de apurar as declarações do idoso Francisco
Carvalho Amorim, informando que sua filha Joseilde está com aposse do seu benefício previdenciário, sem o seu consentimento
Todavia, após a mobilização da rede de apoio, verificou-se que a situação devulnerabilidadedoidosoNÃOexiste, conforme fora corroborada
por meio do relatório circunstanciado apresentado a esta PJ pelo CREAS do Município de Batalha/PI, concluindo que a Sr.ª Joseilde Silva
Amorim REALIZA OS CUIDADOS DO PAI QUE NECESSITA DEACOMPANHAMENTOETAISCUIDADOS,NÃO
SENDOCONSTATADONADAQUE
DESABONE A CONDUTA DE FILHA do supracitado e tendo em vista que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar o idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. (Lei Nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso, Art. Nº
3). ID 53760728
Assim, com a intervenção ministerial e com devido acompanhamento pelos órgãos locais que compõem a Rede de Proteção, o declarante é
pessoa idosa, de bastante idade, que apesar do seu estado de lucidez, necessita dos cuidados diários da filha, não sendo razoável a entrega do
cartão do benefício do idoso a sua disposiçao, ainda mais como relatado, a ser entregue a pessoa alheia ao anseio familiar, não havendo
necessidade de qualquer outra medida, no âmbito civil, a ser adotada por este Órgão Ministerial.
Nesse sentido, considerandoarespostaapresentadapeloCREASdoMunicípio de Batalha/PI, verifica-se que o PA em questão alcançou a
finalidade a que se destinava, com exaurimento de seu objeto e objetivo, inexistindo, por ora, providências judiciais ou extrajudiciais a serem
adotadas neste momento pela Promotoria de Justiça de Batalha/PI.
Destarte, à luz da interpretação analógica do art. 4º, I, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, cabe o
arquivamento procedimental quando o fato narrado já se encontrar solucionado.
Ressalta-se, entretanto, que eventual fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério Público poderá ser apurado mediante novel NF,
PA, PP ou IC.
À vista do exposto, diante da inexistência de outras providências a serem tomadas no momento, PROCEDO AO
ARQUIVAMENTORESOLUTIVOdo presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério
Público (CSMP-PI) desta decisão, à luz da interpretação sistemática do art. 12, combinado com art. 4º, I, da Resolução nº 174/17 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Diante do exposto, DETERMINO:
À COMUNICAÇÃO ao CAODEC/MPPI sobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos;
À PUBLICAÇÃO da presente decisão no Diário Oficial Eletrónico do MPPI, para amplo controle social;
NOTIFICAÇÃO, do noticiante da presente decisão de arquivamento, conforme preconiza o art. 13 da Resolução n° 174/2017 do CNMP, que
poderá apresentar recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, com as rescpetivas razões escritas, que será juntado aos autos do referido
procedimento para análise.
Ao ARQUIVAMENTOdeste protocolo no SIMP, com as atualizações necessárias, para fins de controle.
Anotações e registros de praxe. Expedientes necessários.
Batalha-PI, datado e assinado digitalmente.
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça

3.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS24127
SIMP nº 000043-081/2022
PORTARIA Nº 15/2022
PAAPPI - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUIÇÕES
O Dr. MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, MD Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus/PI, respondendo
pela 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus/PI, no uso das atribuições previstas nos Arts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e
IV, da Constituição Federal, etc...
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, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO o disposto no art. 8º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que
define o procedimento administrativo como sendo o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/90 define no artigo 2º que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício"; e em seu artigo 6º, inciso I, alínea "d", que "estão incluídas... no campo de atuação
do Sistema Único de Saúde (SUS)...assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica";
CONSIDERANDO que, no âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados
na Relação Nacional de Medicamentos - RENAME 2022, atualizada por meio da Portaria GM/MS Nº 3435, de 08/12/2021;
CONSIDERANDO que oEstado, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar relações específicas e complementares de
medicamentos, em consonância com a RENAME, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo financiamento de medicamentos, de
acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores (art. 27 do Dec. nº. 7508/2011);
CONSIDERANDO que a Assistência Farmacêutica (AF) engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde,
tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional;
CONSIDERANDO que as responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e Municipal) estão definidas em 3 componentes:
Básico, Estratégico e Especializado, definidas na Resolução CIT nº 01/2012 e no Anexo XXVII da Portaria de Consolidação nº 2/2017 (Política
Nacional de Assistência Farmacêutica);
CONSIDERANDO que o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) é constituído por uma relação de medicamentos e
insumos farmacêuticos relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica (Art. 34º da Portaria de
Consolidação do SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017);
CONSIDERANDO que o financiamento do CBAF é tripartite, mas a responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento à população é do
ente municipal, ressalvadas as variações de organização pactuadas por Estados e regiões de saúde (Consolidação do SUS nº. 06, de 28 de
setembro de 2017);
CONSIDERANDO que a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica envolve um grupo de ações desenvolvidas de forma articulada pelo
Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para garantir o custeio e o fornecimento dos medicamentos e insumos
essenciais destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica;
CONSIDERANDO que cabe ao gestor municipal, conforme Política Nacional de Medicamentos (Anexo XXVII da Portaria de Consolidação do
SUS nº. 02 /2017):
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"5. RESPONSABILIDADES DAS ESFERAS DE GOVERNO NO ÂMBITO DO SUS
No que respeita às funções de Estado, os gestores, em cumprimento aos princípios do SUS, atuarão no sentido de viabilizar o
propósito desta Política de Medicamentos, qual seja, o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade aos medicamentos, a
promoção. do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais.
5.4. Gestor municipal
No âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde ou ao organismo correspondente as seguintes responsabilidades:
a) coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu respectivo âmbito;
b) associar-se a outros municípios, por intermédio da organização de consórcios, tendo em vista a execução da assistência
farmacêutica;
c) promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores;
d) treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimento das responsabilidades do município no que se refere a esta Política;
e) coordenar e monitorar o componente municipal de sistemas nacionais básicos para a Política de Medicamentos, de que são
exemplos o de Vigilância Sanitária, o de Vigilância Epidemiológica e o de Rede de Laboratórios de Saúde Pública;
f) implementar as ações de vigilância sanitária sob sua responsabilidade;
g) assegurar a dispensação adequada dos medicamentos;
h) definir a relação municipal de medicamentos essenciais, com base na RENAME, a partir das necessidades decorrentes do perfil
nosológico da população;
i) assegurar o suprimento dos medicamentos destinados à atenção básica à saúde de sua população, integrando sua programação à do
estado, visando garantir o abastecimento de forma permanente e oportuna;
j) adquirir, além dos produtos destinados à atenção básica, outros medicamentos essenciais que estejam definidos no Plano Municipal
de Saúde como responsabilidade concorrente do município;
k) utilizar, prioritariamente, a capacidade dos laboratórios oficiais para o suprimento das necessidades de medicamentos do município;
l) investir na infra-estrutura de centrais farmacêuticas e das farmácias dos serviços de saúde, visando assegurar a qualidade dos
medicamentos;
m) receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos sob sua guarda."
CONSIDERANDO que para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, o Ministério da Saúde disponibiliza
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), conforme art. 43 da
Portaria de Consolidação do SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí desenvolve no Plano Geral de Atuação, biênio 2022-2023, o Projeto "MPPI na
Garantia do Direito à Assistência Farmacêutica", que objetiva fomenta a gestão da Assistência Farmacêutica para garantir o acesso dos usuários
do SUS aos medicamentos do componente básico, nos polos Regionais de Campo Maior e Corrente, com base na legislação sanitária;
CONSIDERANDO que é necessário acompanhar a execução do aludido Projeto no município de Redenção do Gurguéia/PI;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO visando, exclusivamente, acompanhar e apurar a gestão da assistência farmacêutica no
município de Redenção do Gurguéia/PI, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis, desde logo,
determinando o seguinte.:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicandoa no DOEMP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Comunique-se, por meio eletrônico, ao CSMP e ao CAODS a instauração do presente PA;
Solicite-se à Vigilância Sanitária do município de Redenção do Gurguéia/PI, a realização de inspeção nos serviços de Assistência Farmacêutica
do município (Central de Abastecimento Farmacêutico, Farmácia Central e farmácias das Unidades Básicas de Saúde);
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, o Conselho Municipal de Saúde de Redenção do Gurguéia/PI;
Nomeia-se como secretária do presente PA, a DSUBJ - Diretora da Secretaria Unificada de Bom Jesus, servidora do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação;
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Bom Jesus/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus/PI
Respondendo pela 2ª PJ de Bom Jesus/PI

3.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA 24128
PORTARIA Nº 45/2022
Objeto: converter o procedimento preparatório nº 32/2021 em inquérito civil(SIMP: 000619-161/2021).
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), bem como o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública quantos aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (artigo
37 da CF);
CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações (artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988);
CONSIDERANDO que, a teor do artigo 2° da Lei Federal n° 8.666/93, "As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações,
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de
licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei";
CONSIDERANDO que, como determina o artigo 3° da Lei Federal n°8.666/93, "A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlates";
CONSIDERANDO o lapso temporal entre a instauração do procedimento preparatório nº 28/2021 até a presente data sem que as investigações
tenham sido concluídas e havendo a necessidade derealizar contato telefônico junto ao novo Procurador-Geral do Município de
Esperantina/PI com o fito de obter informações sobre respostas aos ofícios não respondidos;
CONSIDERANDO que o inquérito civil, instituído pela Lei nº 7.347/85, é o meio procedimental adequado para a coleta de elementos probatórios
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destinados a instruir eventual ação civil pública;
RESOLVE convertero procedimento preparatório nº 32/2021eminquérito civil, mantendo-se a respectiva numeração, com o fim de investigar
possíveis irregularidades no bojo de procedimento licitatório 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. Procedimento Licitatório n°
001.0002182/2021., com fulcro no art. 2º, § 7º da resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, determinando, para tanto:
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;
Autue-se a presente portaria de conversão, realizando as alterações e registro em livro próprio, afixando cópia da portaria em local de costume e
arquivando cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
Comunique-se, por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida conversão, com envio da
presente portaria;
Seja remetida cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (Cacop), para
conhecimento;
Encaminhe cópia da presente portaria, em formato Word, para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico;
f) Cumpridas as diligências, com as devidas certificações nos autos, conclusos.
CUMPRA-SE.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 46/2022
Objeto: converter o procedimento preparatório nº 33/2021 em inquérito civil(SIMP: 000651-161/2021).
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), bem como o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública quantos aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (artigo
37 da CF);
CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que a regra constitucional prevista no art. 37, XVI, veda qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto quando houver compatibilidade de horários: (i) a de dois cargos de professor, (ii) a de um cargo de professor com outro técnico ou
científico; e (iii) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
CONSIDERANDO que a regra constitucional permite a cumulação de apenas dois cargos de professor ou um cargo de professor com outro
técnico ou científico, ou ainda dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde;
CONSIDERANDO que o exercício remunerado concomitante de dois cargos públicos, configura, em tese, a um só tempo, duas condutas
definidas como ímprobas na Lei n. 8429/92, uma inserida na seção dos atos que importam enriquecimento ilícito e outra capitulada entre os atos
que atentam contra os princípios da Administração Pública;
CONSIDERANDO o lapso temporal entre a instauração do procedimento preparatório nº 33/2021 até a presente data sem que as investigações
tenham sido concluídas e havendo a necessidade deaguardar resposta ao ofício 661/2022;
CONSIDERANDO que o inquérito civil, instituído pela Lei nº 7.347/85, é o meio procedimental adequado para a coleta de elementos probatórios
destinados a instruir eventual ação civil pública;
RESOLVE convertero procedimento preparatório nº 33/2021eminquérito civil, mantendo-se a respectiva numeração, com o fim de investigar
suposta acumulação ilegal de cargos públicos, em face do sr. Gilberney de Sousa Silva, com fulcro no art. 2º, § 7º da resolução nº 23/2007 do
Conselho Nacional do Ministério Público, determinando, para tanto:
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;
Autue-se a presente portaria de conversão, realizando as alterações e registro em livro próprio, afixando cópia da portaria em local de costume e
arquivando cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
Comunique-se, por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida conversão, com envio da
presente portaria;
Seja remetida cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (Cacop), para
conhecimento;
Encaminhe cópia da presente portaria, em formato Word, para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico;
f) Cumpridas as diligências, com as devidas certificações nos autos, conclusos.
CUMPRA-SE.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
SIMP: 000358-161/2022
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO
Trata o presente SIMP de peças de informações (Acórdão n.º 674/2021), extraídas do Processo TC/002956/2016, encaminhadas pelo
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí a este órgão ministerial para as providências cabíveis.
O Acórdão n.º 674/2021 noticia irregularidades apuradas no relatório DFAM que versam sobre restos a pagar inscritos sem disponibilidade
financeira de verbas do Fundeb na prestação de contas do município de Esperantina, exercício financeiro de 2016.
É o relatório.
Destarte, a partir da análise detida e detalhada das irregularidades do caso em tela, forçoso o reconhecimento de que, pela sua natureza, a
atribuição é do Ministério Público Federal para investigar desvios ou aplicações irregulares destas verbas.
Nesse sentido, cabe ressaltar que, o critério empregado para definir a competência de eventual ação de improbidade administrativa é a natureza
dos recursos supostamente desviados.
Verifica-se que os recursos utilizados tratam-se de recursos vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
O Fundeb é constituído por recursos provenientes de impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à
educação por força do disposto no artigo 212-A da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda compõe o Fundeb, a título de
complementação da União, parcela de recursos federais, na forma do art. 4.º da Lei 14.113/2020.
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Sabe-se que a função investigadora e a responsabilização judicial de desvios de recursos públicos do Fundeb, enquanto transferências legais
destinadas à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica, são de atribuição do Ministério Público Estadual, exceto se houver
complementação da União, na forma prevista no art. 4.° da legislação do Fundeb, quando, então, a atribuição é do Ministério Público
Federal.
Ou seja, é visível que há interesse da autarquia federal na fiscalização dos recursos repassados por esses programas, bem como a execução
das políticas educacionais implementadas pelo Ministério da Educação, atraindo a competência da Justiça Federal e, consequentemente, a
atuação do Parquet Federal, nos termos do artigo 109, da Constituição Federal.
Deste modo, referindo-se, como na espécie, de verbas federais, tem-se que a competência para processar e julgar o objeto deste procedimento é
da Justiça Federal, conforme súmula n.° 208 do Supremo Tribunal de Justiça - STJ e art. 109, inciso I, da Constituição Federal.
No mesmo sentido, o Conselho Superior do Ministério Público do MPPI editou a Súmula n.º 06 buscando dar maior resolutividade para atuação
do Parquet nos procedimentos extrajudiciais:
ARQUIVAMENTO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. RECURSOS DO FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO E DEMAIS VERBAS
FEDERAIS. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF) Em caso de indícios de malversação (desvio) de verbas do FUNDEB, se
houver complementação pela União, e demais verbas federais, na seara cível ou criminal, os autos serão enviados ao Ministério Público Federal.
Pelas razões expostas, declino a atribuição ao Ministério Público Federal do presente SIMP e, em conformidade ao art. 9.º-A, da Resolução n.º
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, faço remessa ao Conselho Superior do Ministério Público para fins de homologação.
Cumpra-se.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

3.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL24130
Promotoria de justiça de cocal
Av. João Justino de Brito, n° 134, Centro, Cocal-PI, CEP: 64235-000
Telefone (86) 3362 1211-(86) 98124 4371, e-mail: pj.cocal@mppi.mp.br
Procedimento Administrativo nº º 012/2020 - SIMP 000528-199/2020
Requerente: Ministério Público do Piauí
Requerido: Município de Cocal-PI
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento administrativo instaurado com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a implementação do sistema especial de aulas
não presenciais pela Secretaria Municipal de Educação de Cocal, durante o período de suspensão das atividades letivas como medida preventiva
à COVID-19.
Foi instaurado o Procedimento Administrativo 04/2021 - SIMP 000101-199/2022, para acompanhar o retorno presencial das aulas no município
de Cocal, onde foi informado que o ensino nas escolas do município está sendo de forma integralmente presencial, assim definido no Plano de
Retomada das Atividades Educacionais, emitido pelo Poder Executivo Municipal no início de 2022, que considerando o cenário de enfrentamento
pandêmico, estruturou suas posturas administrativas e pedagógicas para que o fornecimento do serviço educacional pudesse ser efetivamente
fornecido presencialmente.
Neste afã, a atuação ministerial cumpriu seus fins, uma vez que não se verifica razões para manter o presente procedimento aberto.
É importante ressaltar que foi anunciado o fim do Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), e o Governo Federal
revogou os decretos de enfrentamento à pandemia da Covid-19, conforme notícia veiculado na página do Senado Federal1.
Dessa forma, considerando que presente procedimento cumpriu seu objeto, e não vislumbrando necessidade de adoção de providências,
promovo o seu arquivamento, consoante art. 12 da Resolução CNMP 174/2017, e determino as seguintes diligências:
a) arquive o presente procedimento, com base no art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017;
b) encaminhe cópia desta decisão ao CSMP-PI;
c) proceda a baixa no respectivo livro e no SIMP, com as cautelas de praxe.
Desnecessária a intimação do interessado, haja vista enquadrar-se o caso no disposto no art. 8º, IV, da Resolução CNMP 174/2017, conforme
art. 13 da mesma Resolução.
Cumpra-se.
Cocal/PI, 21 de junho de 2022.
FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES
Promotor de Justiça.
1https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/05/23/governo-federal-revoga-decretos-de-enfrentamento-a-pandemia. Acesso em
31/05/2022.
Promotoria de justiça de cocal
Av. João Justino de Brito, n° 134, Centro, Cocal-PI, CEP: 64235-000
Telefone (86) 3362 1211-(86) 98124 4371, e-mail: pj.cocal@mppi.mp.br
Procedimento Administrativo nº º 013/2020 - SIMP 000529-199/2020
Requerente: Ministério Público do Piauí
Requerido: Município de Cocal dos Alves-PI
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento administrativo instaurado com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a implementação do sistema especial de aulas
não presenciais pela Secretaria Municipal de Educação de Cocal dos Alves-PI, durante o período de suspensão das atividades letivas como
medida preventiva à COVID-19.
Foi instaurado o Procedimento Administrativo 05/2021 - SIMP 000102-199/2022, para acompanhar o retorno presencial das aulas no município
de Cocal dos Alves, onde foi informado que o ensino nas escolas do município está sendo de forma integralmente presencial, assim definido no
Plano de Retomada das Atividades Educacionais, emitido pelo Poder Executivo Municipal no início de 2022, que considerando o cenário de
enfrentamento pandêmico, estruturou suas posturas administrativas e pedagógicas para que o fornecimento do serviço educacional pudesse ser
efetivamente fornecido presencialmente.
Neste afã, a atuação ministerial cumpriu seus fins, uma vez que não se verifica razões para manter o presente procedimento aberto.
É importante ressaltar que foi anunciado o fim do Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), e o Governo Federal
revogou os decretos de enfrentamento à pandemia da Covid-19, conforme notícia veiculado na página do Senado Federal1.
Dessa forma, considerando que presente procedimento cumpriu seu objeto, e não vislumbrando necessidade de adoção de providências,
promovo o seu arquivamento, consoante art. 12 da Resolução CNMP 174/2017, e determino as seguintes diligências:
a) arquive o presente procedimento, com base no art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017;
b) encaminhe cópia desta decisão ao CSMP-PI;
c) proceda a baixa no respectivo livro e no SIMP, com as cautelas de praxe.
Desnecessária a intimação do interessado, haja vista enquadrar-se o caso no disposto no art. 8º, IV, da Resolução CNMP 174/2017, conforme
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art. 13 da mesma Resolução.
Cumpra-se.
Cocal/PI, 21 de junho de 2022.
FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES
Promotor de Justiça.
1https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/05/23/governo-federal-revoga-decretos-de-enfrentamento-a-pandemia. Acesso em
31/05/2022.

3.7. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS24131
SIMP nº 000090-370/2020
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência
de queimadas e incên- dios florestais no Município de Wall Ferraz-PI.
Foi expedida a recomendação nº 73/2020 para que o Município de Wall Fer- raz, nas pessoas de seus Prefeito e Secretário Municipal de Meio
Ambiente, adotassem as se- guintes providências: a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação
Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias; b) suspender temporariamen- te, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização
de Queima Controlada nas áreas ur- bana e rural do Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis", ca- racterizadas
pela baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas; c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei, conforme
minuta encaminhada.
Instado a se manifestar, o município em referência informou que já possui leis e decretos que regulamentam as questões ambientais no âmbito
municipal e que, em razão da pandemia, realizaram a divulgação dos informes nas redes sociais. Alegou que a Secretaria de Meio Ambiente
elaborou o Plano de atuação Emergencial, com execução prevista para o período de 01/03/2021 a 01/06/2021.
Diante disso, este Órgão Ministerial requisitou que o referido órgão atuali- zasse e iniciasse a execução do Plano de Atuação Emergencial para o
período de 120 (cento e vinte) dias, visto que o alto índice de focos de calor cumulado com número significativo de queimadas ocorre no segundo
semestre de cada ano no Estado do Piauí.
Em resposta, a Secretaria de Meio Ambiente informou que já está executan- do o Plano de Atuação Emergencial e que já foram realizadas várias
ações de prevenção as queimadas, enviando folheto educativo e relatório de campanhas educativas, requerendo o ar- quivamento do presente
procedimento.
Novas diligências requisitando que o Município de Wall Ferraz informe se realiza a fiscalização de terrenos particulares e baldios, bem como os
responsáveis pelo irregu- lar uso do fogo em zonas rurais e, caso positivo, encaminhe o relatório mensal das atividades fiscalizatórias.
Em resposta, o ente municipal informou que a Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Saúde, através da Vigilância
Sanitária, realiza a fiscalização dos terrenos particulares e baldios, identificando e autuando, nos termos da legislação local, os responsáveis pela
realização de queimadas de lixo nesses imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso de fogo na Zona Rural do Município, no entanto,
não elaboram relatório mensal das atividades fiscalizatórias, razão pela qual deixa de enviar o documento solicitado.
É o relato essencial.
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP dispõe, em seu art. 8º, sobre a instauração de procedimento
administrativo:
Art. 8º O procedimento administrativo é o instrumento próprio da ati- vidade-fim destinado a:
- acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamen- to de conduta celebrado;
- acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
- apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indispo- níveis;
-embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
O cerne da demanda vincula-se a aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Wall
Ferraz.
Dessa maneira, através das documentações carreadas nos autos, verifica-se que foi acatada a recomendação e requisições ministeriais,
inclusive o requerido vem adotando as medidas necessárias para prevenir a ocorrência de queimadas no Município em
referência.
Neste sentido, a atuação ministerial cumpriu os fins a que se destinou, uma vez que as orientações contidas na recomendação e nas requisições
ministeriais foram efetuadas, consoante documentação anexada aos autos, portanto, não há necessidade de perpetuar o presente procedimento,
posto que sua natureza não pode ser ad eternum. Desta forma, caso sobrevenham demandas específicas relacionadas à temática, este Parquet
voltará a atuar.
Assim, por todo o exposto, eis que exaurido objeto aventado, promovo o ARQUIVAMENTOdo presente Procedimento Administrativo, realizandose os procedimentos de praxe.
Publique-se em DOEMP e comunique o CAOMA.
Após, arquive-se o feito, com as baixas e registros necessários, conforme art.
12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Reso- lução nº 174/2017.
CUMPRA-SE.
Picos/PI, data e assinatura eletrônica. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
SIMP nº 000090-370/2020
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência
de queimadas e incên- dios florestais no Município de Wall Ferraz-PI.
Foi expedida a recomendação nº 73/2020 para que o Município de Wall Fer- raz, nas pessoas de seus Prefeito e Secretário Municipal de Meio
Ambiente, adotassem as se- guintes providências: a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação
Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias; b) suspender temporariamen- te, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização
de Queima Controlada nas áreas ur- bana e rural do Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis", ca- racterizadas
pela baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas; c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, projeto de lei, conforme
minuta encaminhada.
Instado a se manifestar, o município em referência informou que já possui leis e decretos que regulamentam as questões ambientais no âmbito
municipal e que, em razão da pandemia, realizaram a divulgação dos informes nas redes sociais. Alegou que a Secretaria de Meio Ambiente
elaborou o Plano de atuação Emergencial, com execução prevista para o período de 01/03/2021 a 01/06/2021.
Diante disso, este Órgão Ministerial requisitou que o referido órgão atuali- zasse e iniciasse a execução do Plano de Atuação Emergencial para o
período de 120 (cento e vinte) dias, visto que o alto índice de focos de calor cumulado com número significativo de queimadas ocorre no segundo
semestre de cada ano no Estado do Piauí.
Em resposta, a Secretaria de Meio Ambiente informou que já está executan- do o Plano de Atuação Emergencial e que já foram realizadas várias
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ações de prevenção as queimadas, enviando folheto educativo e relatório de campanhas educativas, requerendo o ar- quivamento do presente
procedimento.
Novas diligências requisitando que o Município de Wall Ferraz informe se realiza a fiscalização de terrenos particulares e baldios, bem como os
responsáveis pelo irregu- lar uso do fogo em zonas rurais e, caso positivo, encaminhe o relatório mensal das atividades fiscalizatórias.
Em resposta, o ente municipal informou que a Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Saúde, através da Vigilância
Sanitária, realiza a fiscalização dos terrenos particulares e baldios, identificando e autuando, nos termos da legislação local, os responsáveis pela
realização de queimadas de lixo nesses imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso de fogo na Zona Rural do Município, no entanto,
não elaboram relatório mensal das atividades fiscalizatórias, razão pela qual deixa de enviar o documento solicitado.
É o relato essencial.
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP dispõe, em seu art. 8º, sobre a instauração de procedimento
administrativo:
Art. 8º O procedimento administrativo é o instrumento próprio da ati- vidade-fim destinado a:
- acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamen- to de conduta celebrado;
- acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
- apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indispo- níveis;
-embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
O cerne da demanda vincula-se a aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Wall
Ferraz.
Dessa maneira, através das documentações carreadas nos autos, verifica-se que foi acatada a recomendação e requisições ministeriais,
inclusive o requerido vem adotando as medidas necessárias para prevenir a ocorrência de queimadas no Município em
referência.
Neste sentido, a atuação ministerial cumpriu os fins a que se destinou, uma vez que as orientações contidas na recomendação e nas requisições
ministeriais foram efetuadas, consoante documentação anexada aos autos, portanto, não há necessidade de perpetuar o presente procedimento,
posto que sua natureza não pode ser ad eternum. Desta forma, caso sobrevenham demandas específicas relacionadas à temática, este Parquet
voltará a atuar.
Assim, por todo o exposto, eis que exaurido objeto aventado, promovo o ARQUIVAMENTOdo presente Procedimento Administrativo, realizandose os procedimentos de praxe.
Publique-se em DOEMP e comunique o CAOMA.
Após, arquive-se o feito, com as baixas e registros necessários, conforme art.
12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Reso- lução nº 174/2017.
CUMPRA-SE.
Picos/PI, data e assinatura eletrônica. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça

3.8. 42ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24132
RECOMENDAÇÃO Nº 04/2022
NOTÍCIA DE FATO Nº 24/2022
SIMP Nº 000034-024/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do promotor de justiça signatário, com fundamento no artigo 129, III, VI, VIII e
IX, da Constituição da República, Lei Complementar nº 75/93 e no artigo 36, I, IV, alínea "d",da Lei Complementar Estadual nº 12 de 18 de
dezembro de 1993:
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37, caput, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais
indisponíveis, zelando, entre outros interesses, pela probidade na administração pública;
CONSIDERANDO que também cabe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público
e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que a 42ª promotoria de justiça tomou conhecimento de possíveis irregularidades no Edital nº 01/2022 do concurso para
provimento de servidores efetivos do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí referente à impossibilidade de o candidato levar consigo, após o
término da prova, qualquer tipo de anotação do gabarito, dificultando a interposição de eventuais recursos e violando o princípio da publicidade.
CONSIDERANDO que o Edital prevê em seu item nº 6.2.15.2 que "Em hipótese alguma o candidato levará consigo o caderno de prova".
CONSIDERANDO que o Edital prevê em seu item nº 6.02.18, alínea "f" que "Terá suas provas anuladas, também, e será ELIMINADO do
Concurso Público, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, o candidato que durante a realização de qualquer uma das provas: (...) f)
fizer anotação de informações relativas as suas respostas em qualquer meio (cópia de gabarito)".
CONSIDERANDO que o Edital prevê em seu item nº 9.1 que "9.1. Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na
internet, no endereço eletrônico www.idecan.org.br, a partir das 17h00min do primeiro dia subsequente ao da realização das provas (segundafeira)".
CONSIDERANDO que o Edital prevê em seu item nº 9.2 que "O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares
das provas objetivas disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação".
CONSIDERANDO a instauração da notícia de fato nº 24/2022 (SIMP nº 000034-024/2022) para averiguar os fatos.
CONSIDERANDO o disposto na Resolução Conselho Nacional do Ministério Público nº 164/2017, que disciplina a expedição de recomendações
pelo Ministério Público;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelos promotores de justiça adiante subscrito, no exercício de suas atribuições
legais, resolve:
RECOMENDAR ao Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público para provimento de cargos efetivos do quadro pessoal dos
servidores do Poder Judiciário que forneça mecanismo para que os candidatos do concurso possam ter acesso aos gabaritos por eles
preenchidos de forma antecipada ao período para apresentação de recurso contra o gabarito preliminar da prova.
Fixa-se o prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que o destinatário manifeste-se sobre o acolhimento da presente recomendação,
devendo encaminhar à 42ª Promotoria de Justiça de Teresina as providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento para
o seu cumprimento, preferencialmente por e-mail (42.pj.fazenda@mppi.mp.br);
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido.
Publique-se, registre-se e comunique-se ao CSMP;
Teresina (PI), 15 de junho de 2022.
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(assinado digitalmente)
CHICO DE JESUS
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO Nº 05/2022
NOTÍCIA DE FATO Nº 24/2022
SIMP Nº 000034-024/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do promotor de justiça signatário, com fundamento no artigo 129, III, VI, VIII e
IX, da Constituição da República, Lei Complementar nº 75/93 e no artigo 36, I, IV, alínea "d",da Lei Complementar Estadual nº 12 de 18 de
dezembro de 1993:
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37, caput, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais
indisponíveis, zelando, entre outros interesses, pela probidade na administração pública;
CONSIDERANDO que também cabe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público
e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que a 42ª promotoria de justiça tomou conhecimento de possíveis irregularidades no Edital nº 01/2022 do concurso para
provimento de servidores efetivos do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí referente à impossibilidade de o candidato levar consigo, após o
término da prova, qualquer tipo de anotação do gabarito, dificultando a interposição de eventuais recursos e violando o princípio da publicidade.
CONSIDERANDO que o Edital prevê em seu item nº 6.2.15.2 que "Em hipótese alguma o candidato levará consigo o caderno de prova".
CONSIDERANDO que o Edital prevê em seu item nº 6.02.18, alínea "f" que "Terá suas provas anuladas, também, e será ELIMINADO do
Concurso Público, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, o candidato que durante a realização de qualquer uma das provas: (...) f)
fizer anotação de informações relativas as suas respostas em qualquer meio (cópia de gabarito)".
CONSIDERANDO que o Edital prevê em seu item nº 9.1 que "9.1. Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na
internet, no endereço eletrônico www.idecan.org.br, a partir das 17h00min do primeiro dia subsequente ao da realização das provas (segundafeira)".
CONSIDERANDO que o Edital prevê em seu item nº 9.2 que "O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares
das provas objetivas disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação".
CONSIDERANDO a instauração da notícia de fato nº 24/2022 (SIMP nº 000034-024/2022) para averiguar os fatos.
CONSIDERANDO o disposto na Resolução Conselho Nacional do Ministério Público nº 164/2017, que disciplina a expedição de recomendações
pelo Ministério Público;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelos promotores de justiça adiante subscrito, no exercício de suas atribuições
legais, resolve:
RECOMENDAR ao Representante legal do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL IDECAN, responsável pelo concurso público para provimento de cargos efetivos do quadro pessoal dos servidores do Tribunal de Justiça do
Estado do Piauí, que forneça mecanismo para que os candidatos do concurso possam ter acesso aos gabaritos por eles preenchidos de forma
antecipada ao período para apresentação de recurso contra o gabarito preliminar da prova.
Fixa-se o prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que o destinatário manifeste-se sobre o acolhimento da presente recomendação,
devendo encaminhar à 42ª Promotoria de Justiça de Teresina as providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento para
o seu cumprimento, preferencialmente por e-mail (42.pj.fazenda@mppi.mp.br).
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido.
Publique-se, registre-se e comunique-se ao CSMP;
Teresina (PI), 15 de junho de 2022.
(assinado digitalmente)
CHICO DE JESUS
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO Nº 06/2022
NOTÍCIA DE FATO Nº 25/2022
SIMP Nº 000038-024/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do promotor de justiça signatário, com fundamento no artigo 129, III, VI, VIII e
IX, da Constituição da República, Lei Complementar nº 75/93 e no artigo 36, I, IV, alínea "d",da Lei Complementar Estadual nº 12 de 18 de
dezembro de 1993:
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37, caput, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais
indisponíveis, zelando, entre outros interesses, pela probidade na administração pública;
CONSIDERANDO que também cabe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público
e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que a 42ª promotoria de justiça tomou conhecimento de possíveis irregularidades no Edital nº 01/2022, que rege o concurso
para provimento de servidores efetivos do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, referente a ausência de previsão de atendimento especializado
para os candidatos com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Dislexia, prevista na Lei estadual nº 7.607/2021;
CONSIDERANDO que a Lei estadual nº 7.607/2021 estabelece em seu art. 2º que o atendimento especializado consiste em tempo
adicional de uma hora e meia para os candidatos inscritos com TDAH e Dislexia realizarem suas provas, entre outros benefícios, caso
solicitado pelo candidato nestes últimos casos;
CONSIDERANDO a instauração da notícia de fato nº 28/2022 (SIMP nº 000038-024/2022) para averiguar os fatos.
CONSIDERANDO o disposto na Resolução Conselho Nacional do Ministério Público nº 164/2017, que disciplina a expedição de recomendações
pelo Ministério Público;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelos promotores de justiça adiante subscrito, no exercício de suas atribuições
legais, resolve:
RECOMENDAR ao Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público para provimento de cargos efetivos do quadro pessoal dos
servidores do Poder Judiciário do Estado do Piauí, que inclua no edital nº 01/2022 as disposições acerca do atendimento especializado aos
candidatos com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Dislexia, previstas na Lei estadual nº 7.067/2021.
Fixa-se o prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que o destinatário manifeste-se sobre o acolhimento da presente recomendação,
devendo encaminhar à 42ª Promotoria de Justiça de Teresina as providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento para
o seu cumprimento, preferencialmente por e-mail (42.pj.fazenda@mppi.mp.br);
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Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido.
Publique-se, registre-se e comunique-se ao CSMP.
Teresina (PI), 22 de junho de 2022.
(assinado digitalmente)
CHICO DE JESUS
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO Nº 07/2022
NOTÍCIA DE FATO Nº 25/2022
SIMP Nº 000038-024/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do promotor de justiça signatário, com fundamento no artigo 129, III, VI, VIII e
IX, da Constituição da República, Lei Complementar nº 75/93 e no artigo 36, I, IV, alínea "d",da Lei Complementar Estadual nº 12 de 18 de
dezembro de 1993:
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37, caput, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais
indisponíveis, zelando, entre outros interesses, pela probidade na administração pública;
CONSIDERANDO que também cabe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público
e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que a 42ª promotoria de justiça tomou conhecimento de possíveis irregularidades no Edital nº 01/2022, que rege o concurso
para provimento de servidores efetivos do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, referente a ausência de previsão de atendimento especializado
para os candidatos com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Dislexia, prevista na Lei estadual nº 7.607/2021;
CONSIDERANDO que a Lei estadual nº 7.607/2021 estabelece em seu art. 2º que o atendimento especializado consiste em tempo
adicional de uma hora e meia para os candidatos inscritos com TDAH e Dislexia realizarem suas provas, entre outros benefícios, caso
solicitado pelo candidato nestes últimos casos;
CONSIDERANDO a instauração da notícia de fato nº 25/2022 (SIMP nº 000038-024/2022) para averiguar os fatos.
CONSIDERANDO o disposto na Resolução Conselho Nacional do Ministério Público nº 164/2017, que disciplina a expedição de recomendações
pelo Ministério Público;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelos promotores de justiça adiante subscrito, no exercício de suas atribuições
legais, resolve:
RECOMENDAR ao Representante legal do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL IDECAN, responsável pelo concurso público para provimento de cargos efetivos do quadro pessoal dos servidores do Tribunal de Justiça do
Estado do Piauí, que inclua no edital nº 01/2022 as disposições acerca do atendimento especializado aos candidatos com Transtorno do Déficit
de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Dislexia, previstas na Lei estadual nº 7.067/2021.
Fixa-se o prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que o destinatário manifeste-se sobre o acolhimento da presente recomendação,
devendo encaminhar à 42ª Promotoria de Justiça de Teresina as providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento para
o seu cumprimento, preferencialmente por e-mail (42.pj.fazenda@mppi.mp.br).
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido.
Publique-se, registre-se e comunique-se ao CSMP;
Teresina (PI), 22 de junho de 2022.
(assinado digitalmente)
CHICO DE JESUS
Promotor de Justiça

3.9. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS 24135
Procedimento Administrativo
SIMP nº 000029-093/2022
Objeto: Exercer o controle externo da atividade policial, especificamente quanto a emissão de laudos de exame de corpo de delito com escrita
legível.
PORTARIA nº 38/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, por seu Promotor de Justiça Maurício Verdejo
G. Júnior, no exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO que, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade
policial, nos termos do inciso VII do art. 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que estão sujeitos ao controle externo do Ministério Público os organismos policiais relacionados no art. 144 da Constituição
Federal, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou instituição, civil ou militar, a qual seja atribuída parcela de poder de polícia,
relacionada com a segurança pública e persecução criminal, nos termos do art. 1º, caput, da Resolução CNMP nº 20/2007;
CONSIDERANDO que o perito médico-legal compõe as carreiras da Polícia Civil do Estado do Piauí, nos termos do capítulo I, do Estatuto da
Polícia Civil (Lei Complementar Estadual nº 37/2004), de modo que está submetida ao controle externo da atividade policial exercido pelo MPPI;
CONSIDERANDO que os laudos de exame de corpo de delito produzidos pelos peritos médicos são de suma importância na elucidação de
crimes, e que reiteradamente tem-se constatado a dificuldade de compreensão do teor destes em virtude de escrita ilegível;
CONSIDERANDO que o art. 11, do Código de Ética Médica dispõe que é vedado ao médico "Receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta
ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em
branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos", resolve expedir:
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar, de
forma continuada, políticas públicas e instituições;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
1 - Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato
PGJ nº 931/2019);
2 - Expeça-se RECOMENDAÇÃO aos peritos médicos legistasHÉSIO JOSÉ DE MOURA, JOSINALDO CORTEZ BARROS e ANJOS e KAIO
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DANILO LEITE DA SILVA ROCHA, para que observem a determinação constante no art. 11 do Código de Ética Médica, e consequentemente os
laudos de exame de corpo de delito sejam emitidos com letra legível, ou se possível, sejam digitados;
3- Proceda a juntada dos laudos de exame de corpo de delito constantes no bojo do APF nº 0803265-34.2022.8.18.0032.
CUMPRA-SE, servindo este de requisição formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de
praxe.
Picos-PI, datado eletronicamente.
Maurício Verdejo G. Júnior
Ref. PA nº 000029-093/2022.
Picos-PI, datado eletronicamente.
Aos Peritos Médicos Legistas HÉSIOJOSÉDEMOURAANJOSJOSINALDOCORTEZBARROS
KAIO DANILO LEITE DA SILVA ROCHA
NOTIFICAÇÃORECOMENDATÓRIANº05/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ por seu representante signatário em exercício na 6ª Promotoria de Justiça de Picos, no uso de
suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e VII, da Constituição Federal; artigo 26, incisos I,
e artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDOque, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade
policial, nos termos do inciso VII do art. 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO quecompeteaoMinis t é r ioPúblico expedirrecomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como oefetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazorazoável para a
adoção das providências cabíveis (artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Leinº 8.625/1993 e artigo 38, parágrafo único, inciso IV, da
Lei Complementar Estadual n°12/1993);
CONSIDERANDOque estão sujeitos ao controle externo do Ministério Público os organismos policiais relacionados no art. 144 da Constituição
Federal, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou instituição, civil ou militar, a qual seja atribuída parcela de poder de polícia,
relacionada com a segurança pública e persecução criminal, nos termos do art. 1º, caput, da Resolução CNMP nº 20/2007;
CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos
empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Polícias voltadas para a
persecução penal e o interesse público, atentando, especialmente, para a celeridade e aperfeiçoamento da persecução penal, a correção de
irregularidades relacionadas às atividades de investigação criminal e a superação de falhas na produção probatória para fins de investigação
criminal, nos termos do art. 2º, caput, incisos IV, V e VI, da Resolução CNMP nº 20/2007 e no art. 2º, caput, incisos IV, V e VI, da Resolução
CPJ/MPPI nº 06/2015;
CONSIDERANDO que o perito médico-legal compõe as carreiras da Polícia Civil do Estado do Piauí, nos termos do capítulo I, do Estatuto da
Polícia Civil (Lei Complementar Estadual nº 37/2004), de modo que está submetida ao controle externo da atividade policial exercido pelo MPPI;
CONSIDERANDO que os laudos de exame de corpo de delito produzidos pelos peritos médicos legistas são de suma importância na elucidação
de crimes;
CONSIDERANDOque reiteradamente tem-se constatado a dificuldade de compreensão do teor destes laudos em virtude de escrita ilegível;
CONSIDERANDO que o art. 11, do Código de Ética Médica dispõe que évedado ao médico "Receitar, atestar ou emitir laudos de forma
secreta ou ilegível, sem adevida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da
suajurisdição,bemcomoassinarembrancofolhasdereceituários,atestados,laudosouquaisqueroutrosdocumentosmédicos",
resolveexpedir:
RECOMENDAÇÃO aos PERITOS MÉDICOS LEGISTAS HÉSIO JOSÉDEMOURA,JOSINALDOCORTEZBARROSeANJOSe
KAIODANILOLEITE
DASILVAROCHA, nos seguintes termos:
- Que observem a determinação constante no art. 11 do Código de Ética Médica, emitindo os laudos de exame de corpo de delito com letra
legível, ou se possível, que sejam digitados.
Ficam estes desde já pessoalmente notificados que, se necessário, o Ministério Público tomará as medidas judiciais cabíveis para assegurar o fiel
cumprimento da presente recomendação. Paramais,deverãosemanifestarnoprazode10(dez)diasúteisquantoaoacatamento da
presenterecomendação.
Aproveito o ensejo para externar votos de elevada estima e distinta
consideração.
Atenciosamente,
MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR
PromotordeJustiça

3.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA24136
PORTARIAN° 28/2022
IC -INQUÉRITO CIVIL SIMP N° 000471-369/2022
O Dr. CRISTIANO FARIAS PEIXOTO, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça, no município de Parnaíba/PI, arrimado
no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que, nos termos da RESOLUÇÃO CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018, artigo 40, II, a, a 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI tem atribuição
para atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de consumidor;
que a administração pública deve ser pautada pelo princípio constitucional da eficiência no atendimento à população;
que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é um microssistema que baliza a ordem pública de proteção do consumidor e visualiza os
problemas de consumo em todos os seus aspectos: prevenção, reparação e repressão;
a demanda apresentada por moradores do distrito dos tabuleiros litorâneos, em Parnaíba-PI, relatando possíveis suspensões do fornecimento de
energia elétrica no local pela empresa Equatorial;
que o prazo da Notícia de Fato findou-se no dia 16 de junho de 2022, ainda restando pendente diligências essenciais para fiel elucidação do caso
em evidência;
RESOLVE:
Converter a Notícia de Fato nº 000471-369/2022 , em INQUÉRITO CIVIL, tendo em mira a colheita de mais elementos de veracidade e
comprovação dos fatos tratados na notícia em "lume", os quais, uma vez alicerçados em provas documentais, poderão servir para justa causa de
ação civil pública, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI, publicando-a no
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DJe;
Expeça-se ofício ao DNOCS, através do representante legal da DITALPI-PARNAÍBA, para que informe se existe possibilidade de instalação da
rede elétrica no local solicitado pelos reclamantes;
Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis de Parnaíba, no intuito de informar a titularidade da área que estão localizados as 11 (onze) famílias;
Oficie-se também a Secretaria de Infraestrutura de Parnaíba, para que seja enviado um engenheiro civil aos tabuleiros litorâneos, visando
informar se a área compreendida pelos moradores da aludida reclamação está ou não dentro da área dos tabuleiros litorâneos;
nomeia-se, para fins de secretariamento do presente IC, RONALDY BRASIL REBOUÇAS SOBRINHO, servidor do MP/PI.
Cumpra-se, de ordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Parnaíba/PI, 20 de junho de 2022.
__________________________________________
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES 24137
Portaria nº 05/2021
Assunto:ConversãodeNotíciadeFatonº000006-295/2020emProcedimentoAdministrativonº01/2021-SIMP000006-295/2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDOo disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDOque foi instaurada a NotíciadeFatonº000006-295/2020para fins de acompanhar suposto maus tratos sofridos pelo menor de
inicial M, perpetrado pela madrasta Eudiane Nobre de Souza, no Município de Simplício Mendes-PI.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, mantendo-se a numeração concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
- Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publique-se
no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local;
- Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os
trabalhos;
- Renove-se o Ofícionº10/2020e Ofícionº11/2020.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Simplício Mendes, 13 de junho de 2021.
EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO
PromotoradeJustiça

3.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL 24138
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 21/2022
SIMP 000254-221/2022
RECOMENDAÇÃO N° 04/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/PROMOTORIA DE MONSENHOR GIL/PI (PJMG), por seu representante signatário, no uso
de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal (CF); artigo 26,
inciso I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127 caput);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Lei das Leis estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bem-estar,
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 Maior, 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 ao Órgão Ministerial compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde), em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/90 define no artigo 2º que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO que o uso contínuo dos medicamentos e insumos prescritos ao paciente, são necessários ao controle e estabilização da sua
patologia, bem assim indispensáveis a manutenção de sua saúde;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/90 define no artigo 2º que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício"; e em seu artigo 6º, inciso I, alínea "d", que "estão incluídas... no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS)... assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica";
CONSIDERANDO que cabe a Secretaria Municipal de Saúde o poder/dever de promover a articulação, integração entre os pontos de atenção
das redes de atenção básica e secundária, da urgência, emergência e da rede de atenção psicossocial, para qualificar o cuidado por meio do
acolhimento compassivo e dado acompanhamento multidisciplinar contínuo, em especial organizando-se e capacitando seus agentes para
proporcionar o melhor atendimento possível à sociedade;
CONSIDERANDO que a descentralização é uma das diretrizes do SUS (CF, art. 198), competindo à direção municipal do SUS o planejamento, a
organização, o controle, a avaliação, a gestão e a execução dos serviços públicos de saúde, nos termos do art.18, I, da Lei 8080/90, ou seja,
cabe ao Município organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações e serviços públicos
de saúde;
CONSIDERANDO as informações contidas nos autos do Procedimento Administrativo n.21/2022 - SIMP 000254-221/2022, instaurado com
base no Termo de Declaração prestado pela Sra. Isabella Crystine Andrade Cavalcante, relatando a OMISSÃO do Município de Monsenhor Gil,
por meio da sua Secretaria Municipal de Saúde, em não fornecer os itens médicos necessários para a sua filha I. C. C. A., portadora de
MININGOMIELOCELE CONGÊNITA (CID: Q05.9) e BEXIGA NEUROGÊNICA ESPÁSTICA (CID: N31.2), que necessita diariamente e, em
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caráter de URGÊNCIA, de SONDAS HIDROFÍLICAS, conforme documentos juntados aos autos;
CONSIDERANDO que compete ao Parquet expedir recomendações aos órgãos da administração pública, na defesa dos direitos assegurados
nas Constituições Federal e Estadual, conforme art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993 e artigo 27,
parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/1993, requisitando aos destinatários adequada e imediata divulgação, assim como resposta por escrito;
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao PREFEITO MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL/PI, SR. JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA, E AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE,
SR. HERBERT CÉSAR DE MOURA, PARA QUE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, FORNEÇAM a
dispensação das SONDAS HIDROFÍLICAS na quantidade mensal adequada, conforme prescrição médica em anexo, para a paciente I. C.
C. A., bem como os demais insumos adequados ao caso em apreço, necessárias ao controle e estabilização de sua patologia.
ADVERTE-SE que a não observância das Recomendações implicará na adoção das MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS, caracterizando o dolo,
má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de AÇÃO CIVIL PÚBLICA, inclusive
por eventual ato de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
As providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento da Recomendação expedida, ao final do
prazo concedido, deverão ser encaminhadas à Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil/PI, pelo e-mail pj.monsenhorgil@mppi.mp.br.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seu(s) destinatário(s)
como pessoalmente CIENTES da situação ora exposta.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), em arquivo
editável, e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n.
001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários com cópia
integral dos autos.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos do PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO (PA) n. 21/2022,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), datado e assinado digitalmente.
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil, respondendo pela PJ de Miguel Alves
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 21
SIMP 000254-221/2022
PORTARIA N° 27/2022
Objeto: Instaura Procedimento Administrativo para viabilizar a dispensação das SONDAS HIDROFÍLICAS para a paciente I. C. C. A., bem como
os demais insumos adequados ao caso em apreço, tendo em vista a negativa do Município de Monsenhor Gil, por sua Secretaria Municipal de
Saúde.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ/PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL (PJMG), por seu representante, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal (CF), 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 a Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração
de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA), para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, bem como,
entre outros, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a 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;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO que o uso contínuo dos medicamentos e insumos prescritos ao paciente, são necessários ao controle e estabilização da sua
patologia, bem assim indispensáveis a manutenção de sua saúde;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/90 define no artigo 2º que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício"; e em seu artigo 6º, inciso I, alínea "d", que "estão incluídas... no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS)... assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica";
CONSIDERANDO as informações contidas nos autos do protocolo SIMP 000254-221/2022, instaurado com base no Termo de Declaração
prestado pela Sra. Isabella Crystine Andrade Cavalcante, relatando a OMISSÃO do Município de Monsenhor Gil, por meio da sua Secretaria
Municipal de Saúde, em não fornecer os itens médicos necessários para a sua filha I. C. C. A., portadora de MININGOMIELOCELE CONGÊNITA
(CID: Q05.9) e BEXIGA NEUROGÊNICA ESPÁSTICA (CID: N31.2), que necessita diariamente e, em caráter de URGÊNCIA, de SONDAS
HIDROFÍLICAS, conforme documentos juntados aos autos;
RESOLVE:
Instaurar o presente PA nº 21/2022, na forma dos arts. 8º a 13ª da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, a fim de regularizar o
recebimento das SONDAS HIDROFÍLICAS pela declarante, Isabella Crystine Andrade Cavalcante, em prol de sua filha, necessárias ao controle
e estabilização de sua patologia,DETERMINANDO as seguintes providências:
1) A ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente, preservando-lhe o mesmo número SIMP;
2) O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word, ao Diário Eletrônico do MPPI, para publicação;
3) O ENCAMINHAMENTO de cópia desta portaria ao CAODS e ao E. CSMP, para conhecimento;
4) A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria de Justiça MANOEL BEZERRA LIMA NETO e GISELE KIARA RABELO BRANDAO para
secretariarem este procedimento quanto à elaboração de minutas de atos finalísticos e elaboração de expedientes da atividade meio;
5) A REMESSA desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
6) A EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÕES ADMINISTRATIVAS, com cópias integrais dos autos, AO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
MONSENHOR GIL E AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS), de molde a viabilizar, no prazo de 10 dias úteis, a dispensação das
sondas hidrofílicas para a paciente I. C.C.A., bem como os demais insumos adequados ao caso em apreço, tendo em vista a negativa destes
destinatários na entrega dos itens necessários a esta paciente;
7) O ENCAMINHAMENTO de cópia desta Portaria à Declarante para conhecimento das providências adotadas;
8) A FIXAÇÃO do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, devendo o(a) secretário(a) do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
ADVERTE-SE que a não observância das Recomendações implicará na adoção das MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS, caracterizando o dolo,
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má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de AÇÃO CIVIL PÚBLICA, inclusive
por eventual ato de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
As providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento da Recomendação expedida, ao final do
prazo concedido, deverão ser encaminhadas à Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil/PI, pelo e-mail pj.monsenhorgil@mppi.mp.br.
Levadas a efeito as referidas diligências, FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS para ulterior análise.
Cumpra-se com urgência.
Monsenhor Gil (PI), datado e assinado digitalmente.
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil, respondendo pela PJ de Miguel Alves

3.13. 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24139
PORTARIA Nº 007/2022
SIMP 000109-426/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelos arts.
127 e 129, incisos II e III da Constituição da República, art. 26 incisos I, e art. 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de n° 8.625/93; e art.
37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93, e
CONSIDERANDO a tramitação da Notícia de Fato SIMP nº 000109-426/2021, que tem por objeto "APURAR SUPOSTA NEGATIVA DE USO
DO PASSE LIVRE CULTURA PELO CINEMA DO TERESINA SHOPPING E RESTRIÇÃO DE USO DO MESMO DIREITO IMPOSTA PELO
SETOR DE BRINQUEDOS DAQUELE SHOPPING";
CONSIDERANDO que este feito se acha com o seu prazo de conclusão esgotado e ainda existem diligências a serem realizadas, especialmente
no que tange à notificação dos representantes legais do Teresina Shopping, do Cinema do Teresina Shopping e da SEID-Secretaria Estadual
para a Inclusão da Pessoa com Deficiência do Piauí para que se manifestem sobre as alegações contidas na Manifestação (ID 33957661);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a tutela dos interesses das pessoas com deficiência, consoante estabelece a Lei Federal nº
7.853, de 24.10.1989 (LBI-Lei Brasileira de Inclusão);
CONSIDERANDO que, em conformidade com o art. 79, § 3º da Lei 13.146/2015 (LBI- Lei Brasileira da Inclusão), o Ministério Público tomará as
medidas necessárias à garantia dos direitos previstos naquela Lei;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB e art. 141 da Constituição do Estado
do Piauí;
CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 6.194 de 13/03/012 e o Decreto 15.995 de 07/04/2015 asseguram o Passe Livre Cultura que garante o
acesso e a gratuidade de entrada livre de pessoas com deficiência nos estabelecimentos de entretenimento no estado do Piauí, como cinemas,
teatros, casas de espetáculos, estádios, ginásios esportivos e nos locais similares que tenham apresentações de eventos culturais, de lazer e
esportivos;
CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei 13.146/2015 preconiza que "é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com
deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à
habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à
cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à
liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico";
CONSIDERANDO que "a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura,
crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante", conforme art. 5º do Estatuto da Pessoa com Deficiência;
CONSIDERANDO, ainda, que o art. 4º da mesma lei estabelece que "toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com
as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação";
CONSIDERANDO que, em conformidade com o art. 79, § 3º da Lei 13.146/2015 (LBI- Lei Brasileira da Inclusão), o Ministério Público tomará as
medidas necessárias à garantia dos direitos previstos naquela Lei;
CONSIDERANDO que, em conformidade com o art. 7º da Lei n. 13.146/2015 "É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer
forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência";
CONSIDERANDO que, ao Ministério Público, compete a tutela dos interesses das pessoas com deficiência, consoante estabelece a Lei Federal
nº 7.853, de 24.10.1989 e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei Federal nº 13.146/2015);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB e art. 141 da Constituição do Estado do
Piauí;
CONSIDERANDO que, ao Ministério Público, compete a tutela dos interesses das pessoas com deficiência, consoante estabelece a Lei Federal
nº 7.853, de 24.10.1989 e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei Federal nº 13.146/2015);
CONSIDERANDO que o objeto do feito abarca a tutela de interesse coletivo, ensejando a instauração de Procedimento Preparatório de Inquérito
Civil, nos termos do art. 37, caput, da Resolução nº 001/2008, do CPJ/PI - Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí, e do art. 2º, §4º, da
Resolução nº 23/2007, do CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público;
RESOLVE
CONVERTER a Notícia de Fato (SIMP 000109-426/2021) em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, mantendo a mesma numeração no Sistema
SIMP,visando à continuidade da apuração dos fatos noticiados.
DETERMINAR:
A inclusão desta Portaria apenas no Sistema SIMP, de forma digital, com a mudança da classificação taxonômica destes autos para
Procedimento Preparatório;
O encaminhamento do arquivo da presente Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público Piauiense;
O envio de cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC) e ao Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP), para conhecimento;
O integral cumprimento das determinações contidas no despacho de ID 53236727.
Designo como secretários deste Procedimento Preparatório os servidores lotados neste Órgão Ministerial.
Teresina-PI, 01 de abril de 2022.
FLÁVIA GOMES CORDEIRO
Promotora de Justiça
Coordenadora do CAODEC
Respondendo pela 28ªPJ de Teresina-PI

3.14. PORTARIA Nº 07/202224141
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PIRIPIRI/PI
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NÚCLEO CRIMINAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PIRIPIRI/PI
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI/PI
PORTARIA Nº 07/2022
(Procedimento Administrativo nº 05/2022)
SIMP nº 000017-074/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal,
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o artigo 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) e/ou denunciado(a)(s) que
preencha(m) os requisitos legais;
CONSIDERANDO que o ANPP foi criado pela Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução nº 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDO a recente promulgação do Pacote AnticrimE (Lei nº 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPP;
CONSIDERANDO que o acordo de não persecução penal positivado recentemente constitui medida inovadora no sistema de justiça criminal
brasileiro, reforçando o protagonismo do MP na persecução penal;
CONSIDERANDO que o ANPP, à luz do disposto no art. 28-A, e §§, do CPP, na redação que lhe deu o "Pacote Anticrime", vem a ser negócio
jurídico-processual que, se cumprido, permitirá a extinção mesma de punibilidade (CPP, art. 28-A, §13º), pendente ou não processo-crime, não
materializando pena em sentido estrito, mas apenas medida de responsabilização acordada, e não imposta, sujeita à homologação judicial, em
audiência judicial para se lhe aferir a voluntariedade e legalidade (CPP, art. 28-A, §§ 4º e 6º), sem prejuízo de quaisquer tratativas extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, segundo o magistério doutrinário de Aury Lopes Júnior, o ANPP consubstancia "mais um instrumento de ampliação do
espaço negocial, pela via do acordo entre MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave
ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será
reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta entre acusador e defesa" (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 315-316.);
CONSIDERANDO o Inquérito Policial nº 5323/2022, da 6ª Delegacia Regional de Piripiri, distribuído sob os autos n° 0802121-22.2022.8.18.0033,
instaurado a fim de apurar a possível prática do crime previsto no art. 155, "caput", do CP, figurando como autor HELIEZIO WENDSON DOS
SANTOS ABREU, brasileiro, nascido em 13/04/1991, inscrito no CPF sob o nº 042.106.213-40, filho de Maria Merces dos Santos, residente na
Rua Dona Lavínia, n.º 118, Centro, Brasileira/PI;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outros, a acompanhar políticas públicas de natureza criminal e fatos ainda não sujeitos a Inquérito Civil (Res. CNMP n. 174/2017, art. 8º, II e IV);
RESOLVE:
INSTAURAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 05/2022, SIMP 000017-074/2022, para acompanhar e registrar as tratativas
extrajudiciais para a viabilização e celebração de eventual Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), na pendência dos autos criminais n°
0802121-22.2022.8.18.0033, na 1ª Vara Criminal da Comarca de Piripiri-PI, presentes os requisitos legais, para posterior homologação judicial.
DETERMINANDO:
01. A NOMEAÇÃO da Assessora de Promotoria de Justiça, EULANE COELHO BATISTA, para secretariar este procedimento;
02. A TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA do feito;
03. A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL no dia 24 junho de 2022, às 10h00min, visando, entre outras, à discussão dos termos do
ANPP, bem como para, presentes os requisitos legais, discutidos e acordados os termos dele, oportunizar-se a celebração deste negócio jurídico
de natureza processual, devendo-se proceder à necessária notificação das partes envolvidas, nos termos das considerações acima registradas;
04. A JUNTADA de cópias integrais do auto de prisão em flagrante dos autos n° 0802121-22.2022.8.18.0033, em PDF, ao PA em questão;
05. O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word e PDF, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM), para
conhecimento;
06. O ENVIO da presente Portaria de Instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
07. A AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
08. ELABORAÇÃO DE MINUTA, a ser inserida no sistema PJe, informando ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Piripiri sobre a
instauração do PA em questão e sobre a necessidade de os autos ficarem acautelados junto ao Ministério Público para viabilização do ANPP;
09. A FIXAÇÃO do prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo mesmo
período, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina-PI, datado e assinado eletronicamente.
Promotor de Justiça titular da 2ª PJ de Esperantina/PI
Respondendo pela 1ª PJ de Piripiri/PI (Portaria PGJ de nº 1278/2022).

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. AVISO DE LICITAÇÃO - P.E. N° 29/202224129
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022
OBJETO: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de café e açúcar para as copas do Ministério Público do
Estado do Piauí e setores que possuem cafeteira disponível, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital).
TIPO: Menor Preço;
TOTAL DE LOTES: Lote Único;
MODO DE DISPUTA: Aberto;
VALOR TOTAL: O valor total fixado para a futura contratação é de R$ 51.535,00 (cinquenta e um mil quinhentos e trinta e cinco reais).
ENDEREÇO: www.comprasgovernamentais.gov.br;
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 23 de junho de 2022 no site WWW.MPPI.MP.BR, no link Licitações e Contratos, Saiba sobre as licitações do
MPPI, e no site WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR.
-Entrega das Propostas: a partir do dia 23/06/2022, às 08:00h (horário de Brasília).
-Abertura das Propostas: 06/07/2022, às 09:00h (horário de Brasília).
-Informações: pregoeiro@mppi.mp.br; 86 98163-0496.
DATA: 22 de junho de 2022.
PREGOEIRA: Tuany de Sousa França

4.2. AVISO DE LICITAÇÃO - P.E. N° 28/202224133
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2022
OBJETO: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de material de construção e manutenção predial para o
Ministério Público do Estado do Piauí, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I).
TIPO: Menor Preço;
TOTAL DE LOTES: 08 Lotes;
MODO DE DISPUTA: Aberto;
VALOR TOTAL: O valor total fixado para a futura contratação é de R$ 548.268,75 (quinhentos e quarenta e oito mil duzentos e sessenta e oito
reais e setenta e cinco centavos)
ENDEREÇO: www.comprasgovernamentais.gov.br;
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 23 de junho de 2022 no site WWW.MPPI.MP.BR, no link Licitações e Contratos, Saiba sobre as licitações do
MPPI, e no site WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR.
-Entrega das Propostas: a partir do dia 23/06/2022, às 09:00h (horário de Brasília);
-Data da sessão: 06/07/2022, às 09:00h (horário de Brasília);
-Informações: pregoeiro@mppi.mp.br; 86 98163-0496.
DATA: 22 de junho de 2022.
PREGOEIRA: Érica Patrícia Martins Abreu

4.3. EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2022/PGJ24140
CONTRATO Nº 28/2022/PGJ
a) Espécie: CONTRATO Nº 28/2022/PGJ, firmado em 22/06/2022, entre aProcuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí, CNPJ n°
05.805.924/0001-89, e a empresaARTSTICKER COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 35.210.098/0001-96;
b) Objeto: aquisição de material permanente (Letreiros), conforme as especificações contidas no Item "D" do Termo de Referência (anexo I do
edital), que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição;
c) Fundamento Legal: Pregão Eletrônico n.º 47/2021(Ata de Registro de Preços nº 42/2021), obedecendo ao disposto na Lei nº 10.520/02, nº
8.666/93 e Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: 19.21.0010.0011645/2022-95-SEI.
e) Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura e encerramento na mesma
data do ano seguinte ao da assinatura, tendo eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, nos termos do art.
61, parágrafo único da Lei 8.666/1993.
f) Valor: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 26.128,00 (vinte e seis mil, cento e vinte e oito reais), referente á aquisição de letreiros
eR$ 5.316,00 (cinco mil, trezentos de dezesseis reais), referente aodeslocamento para instalação do material.
g) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Fonte de Recursos: 100; projeto/atividade: 2000; natureza da despesa 3.3.90.30, Nota
de empenho:2022NE00574 eUnidade Orçamentária: 25101; Fonte de Recursos: 100; projeto/atividade: 2000; natureza da despesa 3.3.90.39,
Nota de empenho: 2022NE00577.
h) Signatários: pelos contratados: Sra. Íris Regina Lopes de Andrade, portador do CPF (MF) nº ***.371.156-** e contratante: Dr. Hugo de Sousa
Cardoso, Subprocuradorde Justiça Institucional.
Teresina, 22 de junho de 2022.
LOTE I
EMPRESA VENCEDORA:Artsticker Comunicação Visual Eireli - ME;
CNPJ:35.210.098/0001-96;
ENDEREÇO:Av. Bartolomeu de Gusmão, 320,Jurema - CEP: 45.026-000,Vitoria da Conquista - BA;
REPRESENTANTE:Íris Regina Lopes de Andrade, CPF: 702.371.156-20;
TELEFONE:(77) 3429-8650 / (77) 99967-4942;
EMAIL:celio.grafika@gmail.com, lojaartsticker@gmail.com.
ITEM

DESCRIÇÃO DO OBJETO

UND

QT SOLICITADA PGA
Nº11645/2022-95

V A L O R
UNIT

VALOR
TOTAL

1

Confecção de Letra caixa em aço inox, 10 cm de altura,
profundidade 4 cm, com instalação inclusa.

UND

62

R$ 160,00

R
$
9.920,0
0

2

Confecção de Letra caixaem aço inox, 15 cm de altura,
profundidade 4 cm, com instalação inclusa.

UND

57

R$ 144,00

R
$
8.208,0
0

6

Confecção de Logomarca med. 40 cm, gravada com
corrosão química baixo relevo, com instalação inclusa.

UND

10

R$ 800,00

R
$
8.000,0
0

10

Deslocamento para instalação do material, incluso
andaimes (valor por KM).

Km

1.063,20

R$ 5,00

R
$
5.316,0
0

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO:R$ 31.444,00 (TRINTA E UM MIL , QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

R
$
31.444,
00

Teresina, 22 de junho de 2022.

5. GESTÃO DE PESSOAS
[]

5.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 24134
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PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 797/2022
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 19.21.0708.0015971/2022-87,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de06 a 10 de junho de 2022, 05(cinco)dias de licença para tratamento de saúde à servidoraMONALLYSA DUARTE
DE OLIVEIRA, Técnica Ministerial, matrícula nº 296, lotada junto à Secretaria Unificada das Promotorias de justiça de Floriano., 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 06 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 798/2022
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 19.21.0714.0017140/2022-56:
RESOLVE:
CONCEDER01 (um) dia de folga, no dia 13 de junho de 2022, ao servidor RICARDO ANDRE DUARTE BATISTA,Assessor de Promotoria de
Justiça, matrícula nº 15798, lotado junto à 4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, como forma de compensação em razão de doação
de sangue junto ao HEMOPI, no dia 13 de junho de 2022, com efeitos retroativos à data de fruição da referida folga, sem que recaiam descontos
sob auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 799/2022
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 19.21.0299.0017156/2022-29:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 21 a 24 de junho de 2022, 04 (quatro) dias de licença para tratamento de saúde do servidorANTONIO FRANCISCO
DO NASCIMENTO FILHO, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15848, lotado junto à 15ª Promotoria de Justiça, nos termos do art.
77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 21 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 800/2022
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 19.21.0159.0016701/2022-58:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 14 a 18 de junho de 2022, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde da servidora CAMILLE MENDES
OLIVEIRA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15146, lotada junto à 23ª Promotoria de Justiça de Teresina, nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 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 801/2022
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 19.21.0132.0016626/2022-63:
RESOLVE:
CONCEDER,em 13 de junho de 2022,01 (um)dia de licença por motivo de doença em pessoa da família, à servidora PRYSCILLA MOREIRA
LIMA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15849, lotada junto à17ª Promotoria de Justiça de Teresina, nos termos do inciso II do
art. 75 da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 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 802/2022
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 19.21.0019.0016194/2022-36,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 07 a 15 de junho de 2022, 09 (nove) dias de licença para tratamento de saúde à servidoraCLÁUDIA CRISTINA
MELO DA SILVA, Técnica Ministerial, matrícula nº 140, lotada junto à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí., 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 junho de 2022.
Teresina (PI), 21 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 803/2022
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 19.21.0132.0016652/2022-40,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de13 a 14 de junho de 2022, 02(dois)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 13 de junho de 2022.
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Teresina (PI), 21 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 804/2022
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 19.21.0076.0016811/2022-79,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de14 a 18 de junho de 2022, 05 (cinco)dias de licença para tratamento de saúde ao servidorRYANDERSON MAGNO
OLIVEIRA ROCHA, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15503, lotado junto à 27ª Promotoria de Justiça de Teresina, 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 805/2022
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 19.21.0127.0016938/2022-56:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de19 a 23 de junho de 2022,05 (cinco)dias de licença para tratamento de saúde da servidoraIANCA CARVALHO DE
SOUZA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15275, lotada junto à 39ª Promotoria de Justiça., nos termos do art. 77 e seguintes da
Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 19 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 806/2022
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 19.21.0149.0016930/2022-39:
RESOLVE:
CONCEDER, em13 de junho de 2022,01 (um)dia de licença para tratamento de saúde da servidoraSILMARA DE SAMPAIO SOUSA, Técnica
Ministerial, matrícula nº 416, lotada junto à Promotoria de Justiça de Batalha., 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 807/2022
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 19.21.0255.0017180/2022-41:
RESOLVE:
CONCEDER01 (um)dia de folga,no dia24 de junhode 2022,ao servidorRAFAEL DE CARVALHO MOURA,Assessor de Promotoria de Justiça,
matrícula nº 15728, lotado junto à 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí/PI, 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 27 e 28/12/2020, 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 808/2022
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 19.21.0433.0016725/2022-53,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 14 a 20 de junho de 2022, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde à servidoraADRIANA XIMENES
RODRIGUES, Analista Ministerial, matrícula nº 170, lotada junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos., 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 809/2022
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 19.21.0119.0012851/2022-42:
RESOLVE:
CONCEDER01(um)diade folga, nodia15 de agostode 2022,àservidoraANDRESSA MARIA FERREIRA BARBOSA DE AGUIAR, Assessora de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15429, lotada junto à 2ª Promotoria de Justiça de Valença, 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 22/05/2021 e 02/10/2021, conforme certidões
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 810/2022
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 nº19.21.0064.0016739/2022-69,
RESOLVE:
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CONCEDERao servidorEDMUNDO ESTEVES SOARES JÚNIOR, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15418,02 (dois) diasde
compensaçãopara serem fruídos nos dias20 e 21 de junho de 2022, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, em razão do
comparecimento ao Plantão Ministerial dos dias 07/05/2021 e 30/04/2022, conforme certidão expedida pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem
que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação, retroagindo os seus efeitos ao dia 20 de junho de 2022.
Teresina (PI), 22 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 811/2022
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 nº19.21.0064.0016739/2022-69,
RESOLVE:
CONCEDERao servidorEDMUNDO ESTEVES SOARES JÚNIOR, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15418,01 (um) diade
compensaçãopara ser fruído no dia15 de junho de 2022, em razão de atuação no 2º Processo Seletivo para Estagiários de Pós-Graduação do
MPE-PI, conforme Edital PGJ/PI nº 026/2021, retroagindo os seus efeitos ao dia 15 de junho de 2022.
Teresina (PI), 22 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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