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1. COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
[]

1.1. ACORDÃO 24157
CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES
Ref. PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA SEI Nº 19.21.0726.0013459/2021-35 (SIMP 001071-361/2021)
SUSCITANTE: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS/PI
SUSCITADAS: 3ª E 7ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PICOS/PI
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos de conflito negativo de atribuições, suscitado nos autos SIMP de nº 001071-361/2021, pela 1ª Promotoria de
Justiça de Picos em face das 3ª e 7ª Promotorias de Justiça de Picos, de relatoria do Exmo. Procurador de Justiça Antônio de Pádua Ferreira
Linhares, durantea 4ª Sessão Deliberativa Extraordinária do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça, realizada no dia 25 de abril de 2022 às
09h.
Em seu Voto, o Exmo. Relator, Dr. Antônio de Pádua Ferreira Linhares, dá razão à 1ª Promotoria de Justiça de Picos, ora Recorrente, por
entender que a problemática da falta de água no município de Sussuapara-PI, de fato, não seriaatribuição daquele órgão de execução a
investigação e acompanhamento da questão, tendo em vista o dever de atuar em matéria de probidade administrativa. Existindo, na verdade,
atribuição da 7ª Promotoria de Justiça de Picos para atuar neste caso, uma vez que a escassez de água afeta diretamente a saúde, matéria que
é afeta às atribuições desta Promotoria de Justiça, com fulcro na Resolução CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018.
No entanto, divergindo do entendimento proferido pelo Exmo. Relator, verifica-se que a questão não deve ser decidida pela atribuição da 7ª
Promotoria de Justiça de Picos para oficiar no feito, considerando cuidar-se deprocedimento extrajudicial instaurado a partir de representação
apresentada à ouvidoria do MPPI, noticiando suposto desvio no sistema de distribuição de água para fins irrigação de plantações de propriedades
de pessoas aparentemente correligionárias ao Prefeito.
Em atenção ao §4º do art. 51 do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça (Resolução CPJ/PI n º 04/2018), vieram os autos ao
membro que houver proferido o primeiro voto vencedor para fins de lavratura do acórdão.
Analisando-se os acontecimentos objeto de apuração no SIMP nº 001071-361/2021, quais sejam, o suposto favoritismo de particulares em
detrimento da coletividade, notadamente quanto ao desvio na distribuição de água no município, entende-se que a questão afronta, de forma
mais acertada, a probidade administrativa.
Desse modo, à luz da Resolução CPJ/PI nº 03/2018, resta configurada atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de Picos para dar andamento e
continuidade à demanda, haja vista a redação da alínea "a" do inciso I do art. 42 dareferida norma, a qual lhe conferiu o dever de "atuar na tutela
de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de probidade administrativa, do patrimônio público, histórico e cultural,
fundações e terceiro setor, e demais matérias de interesse coletivo e difuso que não estejam nas atribuições específicas de outra Promotoria".
Assim, considerando as atribuições das três Promotorias de Justiça conflitantes, que são, em apertada síntese, os deveres de atuar em
procedimentos em matéria de probidade administrativa (1ª PJPICOS), em matéria na defesa de direitos humanos (3ª PJPICOS) e, por fim, em
matéria de saúde (7ª PJPICOS), entendo que o dever de oficiar nos autos do procedimento SIMP 001071-361/2021, revela-se, de forma mais
adequada, à 1ª Promotoria de Justiça de Picos.
Aberta a votação, a maioria dos Procuradores de Justiça presentes acompanhou a divergência apresentada pelo Presidente, reconhecendo caber
à 1ª Promotoria de Justiça de Picos a atribuição para processar e julgar a presente demanda.
ACORDAM, na 4ª Sessão Deliberativa Extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, por maioria, divergindo do voto do relator, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento, para reconhecer a existência de atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de Picos para
processar e julgar a demanda objeto de apuração nos autos do SIMP n 001071-361/2021.
Votaram com a divergência apresentada os Procuradores de Justiça Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues, Antônio Ivan e Silva, Rosangela de
Fátima Loureiro Mendes, Lenir Gomes dos Santos Galvão, Hosaias Matos de Oliveira, Fernando Melo Ferro Gomes, Teresinha de Jesus Moura
Borges Campos, Luís Francisco Ribeiro, Zélia Saraiva Lima e Hugo de Sousa Cardoso.
Votaram acompanhando o Relator, Dr. Antônio Linhares, os Procuradores de Justiça Teresinha de Jesus Marques, Alípio de Santana Ribeiro e
Clotildes Costa Carvalho.
Teresina, 25 de abril de 2022.
4ª SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça
Procurador-Geral de Justiça
PAUTA DA 6ª SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO COLENDO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO DIA 27 DE
JUNHO DE 2022, ÀS 9h, EM FORMATO HÍBRIDO.
1. Discussão e aprovação da ata da 5ª Sessão Deliberativa Extraordinária, realizada em 30 de maio de 2022.
2. Julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0726.0007977/2021-27
(GEDOC nº 000010-327/2021). Assunto: Conflito deatribuiçõesentre a 4ª e a 28ª Promotorias de Justiçade Teresina-PI. Relatora: Procuradora
de Justiça Clotildes Costa Carvalho.
3. Assuntos Institucionais.
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí
Teresina (PI), 23 de junho de 2022.
Zélia Saraiva Lima
Procuradora de Justiça
Secretária do Colégio de Procuradores de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ 24166
PORTARIA PGJ/PI Nº 2058/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
CONCEDERao Promotor de JustiçaSINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Valença do
Piauí,05(cinco) dias de créditos, referentea 04(quatro) plantõesministeriaisrealizados em 03 e 04 de janeiro de 2022, 21 e 22 de abril de 2022,
para serem compensados no período de 27 de junho a 01 de julho de 2022, conforme certidões expedidas pela Corregedoria Geral do MPPI e,
de acordo com o Ato Conjunto PGJ/CGMP nº 03/2022, ficando 01 (um)dia de crédito, referente ao plantão de 22 de abril de 2022, para usufruto
em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 23de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2060/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0260892 - CLC/ASSCOMPRAS - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0010.0011645/2022-95,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor Antônio Marcos Pessoa, matrícula nº 15450, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre a Procuradoria Geral
de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a empresa ARTSTICKER COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
35.210.098/0001-96 (CONTRATO Nº 28/2022/PGJ - PGA nº 19.21.0010.0011645/2022-95), cujo objeto é a aquisição de material permanente
(Letreiros).
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 2061/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça NAYANA DA PAZ PORTELA VELOSO, respondendo pela 1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí,
para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí e pela Promotoria de Justiça de Inhuma, de 27
de junho a 01 de julho de 2022, em razão do afastamento do Promotor de Justiça Sinobilino Pinheiro da Silva 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 2063/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018;
CONSIDERANDO a interrupção de férias do Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri,
RESOLVE
REVOGAR, com efeitos a partir do dia 28 de junho de 2022, a Portaria PGJ/PI nº 1887/2022, que designou o Promotor de Justiça HÉRSON LUÍS
DE SOUSA GALVÃO RODRIGUESpara responder pela 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri, de 20 de junho a 04 de julho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 07 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2064/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho
exarado nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0014075/2021-69,
RESOLVE
DESIGNAR o servidorÍTALO GARCIA ARAÚJO NOGUEIRA, Coordenador de Tecnologia da Informação, para atuar como gestor do Termo de
Adesão ao Termo de Cooperação Técnica nº 081/2021 celebrado entre o Ministério Público do Estado do Piauí e o Conselho Nacional de Justiça.
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 2065/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018;
CONSIDERANDO a interrupção de férias do Coordenador-Geral do Procon,
RESOLVE
REVOGAR, com efeitos a partir do dia 28 de junho de 2022, a Portaria PGJ/PI nº 1879/2022, que designou a Promotora de Justiça GLADYS
GOMES MARTINS DE SOUSA, titular da 31ª Promotoria de Justiça de Teresina, para responder pela Coordenação-Geral do Procon, de 20 de
junho a 04 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 2066/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021, e considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0040.0017415/2022-25,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça CLEYTON SOARES DA COSTA E SILVA, com atuação na Promotoria de Justiça de Regeneração, para
atuar nas audiências de atribuição da 6ª Promotoria de Justiça de Teresina, pautadas para o dia 23 de junho de 2022, referentes aos processos
nº 0001008-12.2017.8.18.0140 (9h) e 0002362-43.2015.8.18.0140 (10h), na 10ª Vara Criminal de Teresina, em substituição ao Promotor de
Justiça Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 23 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2067/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 611/2016,
RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça TERESINHA DE JESUS MARQUES, titular da 12ª Procuradoria de Justiça, para, sem prejuízo de suas
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funções, responder pela 16ª Procuradoria de Justiça, de 01 a 30 de julho de 2022, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 23 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2068/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ/PI nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JESSÉ MINEIRO DE ABREU para atuar na audiência de custódia de atribuição da 1ª Promotoria de Justiça
de Esperantina, dia 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), 23 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2069/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça GLADYSGOMESMARTINSDESOUSA, Diretora Substituta do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional — CEAF, para, sem prejuízo de suas funções, responder pelo CEAF, de 01 a 17 de julho de 2022, em razão das férias do diretor.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 23 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2070/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0250.0015132/2022-25:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a) ARIEL IBIAPINA LOYOLA, matrícula 15155, ocupante do cargo de Assessor (a) de
Promotoria, lotado (a) junto à 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior - PI, pelo prazo de 11(onze) meses, quais sejam, no período julho/2022
amaio/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 23de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2071/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0154.0015311/2022-27:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)DIEGO PEREIRA SANTOS, matrícula 15228, ocupante do cargo de Assessor (a) de
Promotoria, lotado (a) junto à 1ª Promotoria de Justiça de José de Freitas - PI, pelo prazo de 11(onze) meses, no período dejulho/2022
amaio/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 23de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2072/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0108.0016373/2022-76:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)ANDERSON DE SOUSA FERREIRA, matrícula 20025, ocupante do cargo de Assessor (a)
de Promotoria, lotado (a) junto à 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca- PI, pelo prazo de 06(seis) meses alternados, quais sejam, julho/2022,
setembro/2022, novembro/2022, janeiro/2023, março/2023e maio/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 23de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2073/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0108.0016373/2022-76:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a)AYSSA MOSELLE VIANA CASTRO, matrícula 15762, ocupante do cargo de Assessor (a) de
Promotoria, lotado (a) junto à 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca- PI, pelo prazo de 05(cinco) meses alternados, quais sejam, Agosto/2022,
outubro/2022, dezembro/2022, fevereiro/2023 e abril/2023
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 23de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2074/2022
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O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0151.0015950/2022-85:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a)RENATA ALVES CARNEIRO MIRANDA,matrícula 20005, ocupante do cargo de Assessor (a)
de Promotoria, lotado (a) junto à 8ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI, pelo prazo de 02(dois) meses alternados, quais sejam, julho/2022 e
outubro/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 23de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2075/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0151.0015950/2022-85:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a)ÉRIKA MENDES FERRER TOCANTINS, matrícula 156, ocupante do cargo de Analista
Ministerial, lotado (a) junto à 8ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI, pelo prazo de 02(seis) meses alternados, quais sejam, agosto/2022 e
novembro/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 23de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2076/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0151.0015950/2022-85:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)MATHEUS FRANÇOIS VIANA CAVALCANTE, matrícula 15726, ocupante do cargo de
Assessor (a) de Promotoria, lotado (a) junto à8ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI, pelo prazo de 02(seis) meses alternados, quais sejam,
setembro/2022 e dezembro/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 23de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2077/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0078.0015665/2022-48:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)RONALDO MATOS PINHEIRO CORREIA, matrícula 15799, ocupante do cargo de
Assessor (a) de Procurador, lotado (a) junto à 1ª Procuradoria de Justiça - PI, pelo prazo de 06(seis) meses alternados, quais sejam, julho/2022,
setembro/2022,novembro/2022, janeiro/2023, março/2023 e maio/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 23de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2078/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0078.0015665/2022-48:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a)CRISPIM PEREIRA DE ARAÚJO NETO, matrícula 15855, ocupante do cargo de Assessor
(a) de Procurador, lotado (a) junto à 1ª Procuradoria de Justiça- PI, pelo prazo de 05(cinco) meses alternados, quais sejam, agosto/2022,
outubro/2022, dezembro/2022, fevereiro/2023 e abril/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 23de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2079/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0160.0015948/2022-04:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor (a) FRANCISCA MÁRCIA DE ARAÚJO ALVES, matrícula 20024, ocupante do cargo de
Assessor (a) de Promotoria, lotado (a) junto à Promotoria de Justiça de Cristino Castro- PI, pelo prazo de 06(seis) meses, no período de
julho/2022 a dezembro/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 23de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2080/2022
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O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0098.0016321/2022-78:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor (a)INGRID RODRIGUES PEDROSA, matrícula 15181, ocupante do cargo de Assessor (a) de
Promotoria, lotado (a) junto à 26ª 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, 23de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2081/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ANA CRISTINA MATOS SEREJO, titular da 16ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 23ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 11 a 30 de julho de 2022, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 23 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2082/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias doPromotor de JustiçaRODRIGO
ROPPI DE OLIVEIRA, titular da 51ª Promotoria de Justiça de Teresina e Subprocurador de Justiça Administrativo, 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), 23de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2084/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias da Promotorade Justiça
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA, titular da 28ª 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, para que sejam
usufruídos no período de 11 a 30 de junho de 2022, ficando os 10 (dez) dias remanescentes de férias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 23de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2085/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ELÓIPEREIRADESOUSAJÚNIOR, titular da 48ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 56ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 04 a 12 de julho de 2022, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 23 de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2086/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias daPromotorade JustiçaDEBORAH
ABBADE BRASIL DE CARVALHO, titular da Promotoria de Justiça de Beneditinos, 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
no período de 01 a 30 de novembro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 23de junho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

3. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
[]

3.1. EXTRATOS DE DECISÕES 24148
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0434.0016365/2022-58
Requerente: Faruk Morais Aragão
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
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Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 301/2022
(Sei nº 0257145) e da Controladoria Interna sob nº 414/2022 (Sei nº 0257520), o pagamento de ½ (meia) diária, em favor do servidor FARUK
MORAIS ARAGÃO, Analista Ministerial - Engenharia Florestal, sob matrícula nº 125, devido a seu deslocamento de Teresina - PI para
Floriano-PI, no dia 10/06/2022, para realizar vistoria em lixão no referido município, conforme Portaria PGJ/PI nº 1922/2022 (Sei nº
0255504).
Teresina-PI, 20 junho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0010.0016648/2022-38
Requerente: Jonas Ferreira Paz
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 302/2022
(Sei nº 0257217) e da Controladoria Interna sob nº 415/2022 (Sei nº 0257849), o pagamento de 04 (quatro) diárias e ½ (meia), em favor do
servidor JONAS FERREIRA PAZ, Chefe da Divisão de Serviços Gerais, sob matrícula nº 15037, devido a seu deslocamento de Teresina PI para Parnaíba - PI, Luiz Correia - PI e Miguel Alves-PI, no período de 20 a 24/06/2022, a fim de realizar serviços de manutenção nas
sedes das Promotorias de Justiça das referidas cidades, conforme Portaria PGJ/PI nº 1930/2022 (Sei nº 0256536).
Teresina-PI, 20 junho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI24146
PORTARIANº100/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts. 127
e 129, ambos da Constituição Federal de 1988:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promo- vendo as medidas necessárias a sua garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inci- so
II, da CF/88;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Mi- nistério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito funda- mental à administração pública eficiente e eficaz, cumpridora de seus
deveres, comtransparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participaçãosocial eàplena responsabilidade porsuas
condutasomissivasecomissivas;
CONSIDERANDOque o artigo 197 da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Pú-blico dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, porpessoafísica ou jurídicadedireitoprivado";
CONSIDERANDOainda que são direitossociaisa educação, asaúde, alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, nos termos do art. 6º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDOque a Constituição Federal dispõe no seu art. 23, inc. II, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municí- pios, cuidarda saúdeeassistênciapública;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Jus- tiça, por meio do requerimento do Sra. Erlane Maria Gomes de Souza
Chaves, na ínte- gra: "Que é genitora da menor Sophia Souza Chaves, de 7 anos de idade; Que Sophia tem puberdade precoce e precisa
receber doces mensais de Acetato de Leuprorrelina
de 3,75mg; Que o custo do medicamento é alto e a declarante não tem condições finan- ceiras para manter o tratamento da sua filha; Que fez o
cadastro na Regulação em abril/2022 para receber esse medicamento, porém até esta data não recebeu o medica- mento, pois segundo lhe foi
informada o processo depende de licitação, fato sem prazo para ocorrer; Que pede a intervenção do Ministério Público junto aos órgão de Regulação para auxiliar a reclamante no recebimento desse medicamento."
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 97/2022, a fim de ob- ter solução à demanda, determinando de imediato:
a) o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encami- nhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade
exigida pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada da denúncia de nº de registro 000665-368/2022 do Sra. Erlane Maria Gomes de Souza Chaves e demais documentos;
c) Pela expedição de ofícios para a Diretoria de Unidade de Assistência Farmacêutica e para a Secretaria Municipal de Saúde de Piripiri,
por e- mail eletrônico, requerendo, em um prazo de 15 (quinze) dias úteis, informações acerca da possível atribuição do órgão na dispensa do
medicamento Acetato de Leuprorrelina de 3,75mg. Para mais, far-se-á necessário o envio do documento de ID SIMP n° 53669078, para inteiro
teor da situação.
Cumpra-se
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri,14dejunhode2022
NivaldoRibeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI
PORTARIANº97/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts. 127
e 129, ambos da Constituição Federal de 1988:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe "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", conforme os arts. 127, caput, e 129, inci- so II,
da CF/88;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Mi- nistério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO que foram levantados fortes indícios envolvendo su- posta falta de cuidado e zelo da Direção-Geral do DETRAN, em relação a
manutenção das condições estruturais da sede localizada na capital, comprometendo seus servidores e atividades operacionais;
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CONSIDERANDOa instauração do ICP n° SIMP 000271-019/2019, da 42ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, averiguar denúncia acerca da
precariedade da estrutura física dos prédios do Departamento de Trânsito do Estado do Piauí (DE- TRAN), situados na capital e nas cidades do
interior;
CONSIDERANDO que consta nos autos que a autarquia investigada, infor- mou que no ano de 2019 as cidades de Barras, Luzilândia,
Esperantina, Piripiri, Cocal, Parnaíba, São João, Barro Duro, Bom Jesus e Água Branca foram beneficiadas comreformasem suas sedes;
CONSIDERANDO que, em virtude das dificuldades técnicas daquele órgão ministerial em acompanhar a situação de cada uma das sedes do
interior, tem em vista as especificidades que podem ser verificadas em cada caso e, sobretudo, a ausência de atribuição daquele membro para
atuar nas citadas, fez-se necessário o Declínio de atribuição, conforme o despacho de ID SIMP n° 53751965, para as promotorias de justiças de
cada comarca das cidades citadas.
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 94/2022, a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
a) o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encami- nhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade
exigida pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do declínio de atribuição de nº de registro 000729- 368/2022 e demais documentos que a compõe;
c) Pela realização de inspeção "in loco" nas instalações do CI- RETRANS, situado a R. Antônio Alves, n° 1211, Centro, Piripiri - PI, no dia
13/07/2022.
c.1) Designo os servidores Francisco Menezes Júnior, assessor de Promotoria de Justiça, Mat. 15603, e Ana Clara Fernandes Nunes, estagiária
da 3ª Promotoria de Justiça, Mat. 2295, para o cumprimento da referida diligência;
Após o feito, determino a elaboração de relatório de vistoria para posteriores determinações.
Cumpra-se
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 13 de junho de 2022
NivaldoRibeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI
PORTARIANº98/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts. 127
e 129, ambos da Constituição Federal de 1988:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promo- vendo as medidas necessárias a sua garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inci- so
II, da CF/88;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Mi- nistério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDOque compete ao Ministério Público promover o in- quérito civil e a ação civil pública para a proteção, a prevenção e a
reparação dos da-nos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal dispõe no seu art. 23, inc. VI, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios,proteger omeioambienteecombaterapoluição emqualquer desuasformas;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça a denúncia feita pelo Sr. Aurélio Magalhães de Sousa, o qual
relatou, na íntegra: "notifique o Proprietário (a) do terreno que fica localizado entre minha Residência de N°91 e a Residência da Sra. Aparecida
de N° 109 que mesmo tome providências em re- lação a limpeza , cerca ou muro do terreno e faça foda de árvores de grande porte do seu
terreno que se encontra em aberto a vários anos. Nois estamos arcando com a limpeza de algumas partes do terreno para o mato que sobe em
muro e na casa da vizinha porque o proprietário não está fazendo o seu dever. A vários a nos que vem se repetindo esse problema e estamos
sendo prejudicados com essa situação então pedimos a ajuda do Ministério Público de Piripiri para a solução desse problema.".
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 95/2022, a fim de ob- ter solução à demanda, determinando de imediato:
a) o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada da denúncia de nº de registro 000736-368/2022 do Sr. Aurélio Magalhães de Sousa e demais documentos;
c) Pela expedição de ofícios para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Públicos (SEDESP) e para a Secretaria do Meio
Ambiente eDefesa Civil (SEMAD) desta cidade de Piripiri, por meio de e-mail eletrônico, requerendo, em um prazo de 30 (trinta) dias úteis,
a realização de vistoria "in loco" noterreno localizado na Rua Ioiô Melo, entre as residências de n° 91 e 109. Para mais, após o feito, que
seja encaminhado para este Parquet o relatório do parecer técnico de vistoria.
d) Pela expedição de ofício para a Procuradoria Geral do Município de Piripiri, por meio de e-mail eletrônico, requerendo, em um prazo de
15(quinze) dias úteis, informações acerca do nome e endereço residencial do proprietário do terreno localizado na Rua Ioiô Melo, entre as casas
de n° 91 e 109.
Cumpra-se.
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri,13dejunhode2022.
NivaldoRibeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI

4.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA 24147
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 010/2019
SIMP Nº 000504-197/2019
OBJETO: Acompanhar publicações no Diário Oficial dos Municípios- referentes ao Munícipio de Cajueiro da Praia-PI
REQUERENTE: Ministério Público
REQUERIDO: Município de Cajueiro da Praia
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado visando acompanhar publicações no Diário Oficial dos Municípios referente a Cajueiro da
Praia (ID nº 29885779/2).
Foi expedida recomendação nº 012/2019 para que a antiga gestão municipal adequasse o portal da transferência aos preceitos constitucionais e
passasse a apresentar informações atualizadas nos termos de responsabilidade fiscal (ID nº 31084248/2).
O Município de Cajueiro da Praia acatou a recomendação ministerial e forneceu endereço do site, a forma de acesso ao conteúdo, lista de
conteúdos, rotina de atualizações e criou a aba referente a dados do COVID-19 (ID nº 31539288/30.
O endereço do site segue o mesmo com a mudança de gestão.
Vieram os autos conclusos.
Diante da documentação colacionada aos autos, observa-se que o objetivo do procedimento foi alcançado, isto é operacionalizar o site referente
a transparência municipal.
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Ademais há de se frisar que caso o site passe a apresentar problemas não existe óbice para que o Ministério Público instaure demanda nova
acerca do mesmo.
Dessa forma, diante das provas colacionadas aos autos não há viabilidade para a continuidade do presente procedimento administrativo.
Portanto, uma vez que houve o esgotamento da demanda e a documentação juntada não justifica a instauração de inquérito civil público ou
persecução penal, o arquivamento é medida que se impõe.
Deste modo, após análise da matéria tratada no presente Procedimento Administrativo, dou-o por concluído, com escopo no art.12 da Resolução
nº 174/2017 do CNMP.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento administrativo, em virtude do esgotamento e atendimento dos fins
de sua instauração.
Conforme estatui o art. 12º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, é necessária a
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público da presente decisão, sem a remessa dos autos para homologação de arquivamento.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Luís Correia -PI, 14 de junho de 2022.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 017/2020
SIMP Nº 000345-197/2019
OBJETO: Acompanhar o processo gerador de guias de ITBI
NATUREZA: CÍVEL
REQUERENTE: Cartório de 1º ofício de Luís Correia-PI
REQUERIDO: Município de Luís Correia
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado após a conversão da Notícia de Fato nº 055/2019 no presente expediente, visando
acompanhar a emissão de guias de ITBI no município de Luís Correia-PI (ID nº 32085834/4).
Foi acostado ao procedimento como documento inicial o requerimento do então tabelião substituto Caio Cézar de Arêa Leão Barbosa noticiando
que o Município de Luís Correia não estava respondendo os requerimentos formulados pelo Cartório e atinentes a geração de boletos de ITBI (ID
nº 32085834/5).
Foi expedido ofício ao Secretário de finanças municipais da atual gestão e o Município acostou o detalhamento de cada uma das solicitações
realizadas pelo Cartório, bem como o status atualizado da época dos requerimentos (ID nº 33217097/4).
Em análise documental, verifica-se que parte dos requerimentos já estava lançada com guias no sistema e alguns procedimentos em fase de
cadastramento (ID nº 33217097/5).
Vieram os autos conclusos.
Diante da documentação colacionada aos autos, observa-se que os procedimentos e cálculos referentes a ITBI foram realizados e os
procedimentos respondidos pelo setor tributário.
Ademais a Promotoria de Justiça segue apurando demandadas de regularização fiscal nos SIMPs nº 000555-197/2020 e 000402-197/2019.
Dessa forma, diante das provas colacionadas aos autos não há viabilidade para a continuidade do presente procedimento administrativo, o que
não obsta as investigações ainda em curso nesta Promotoria. Portanto, uma vez que houve o esgotamento da demanda e a documentação
juntada não justifica a instauração de inquérito civil público ou persecução penal, o arquivamento é medida que se impõe.
Deste modo, após análise da matéria tratada no presente Procedimento Administrativo, dou-o por concluído, com escopo no art.12 da Resolução
nº 174/2017 do CNMP.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento administrativo, em virtude do esgotamento e atendimento dos fins
de sua instauração.
Conforme estatui o art. 12º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, é necessária a
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público da presente decisão, sem a remessa dos autos para homologação de arquivamento.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Luís Correia -PI, 14 de junho de 2022.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor de Justiça

4.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO24149
PORTARIA Nº 12/2022 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 15/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da Promotora de Justiça abaixo assinada, com fulcro no art. 227 da Constituição
Federal; art. 55, IV da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e art. 201, VI do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n/ 8.069/90) e art.
8°, II da Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e;
CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.431/2017 estabeleceu o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência;
CONSIDERANDO que a mesma lei estabeleceu os instrumentos de entrevistas de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
por meio do depoimento especial e da escuta especializada;
CONSIDERANDO que o depoimento especial foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução n° 299/2019) sendo o mesmo
realizado perante autoridade judicial;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8° da Lei n° 13.431/2017, escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de
violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua
finalidade;
CONSIDERANDOque nos termos do art. 9° do Decreto n° 9.603/2018 que regulamenta a Lei n° 13.431/217 deve-se instituir, preferencialmente
no âmbito dos conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes, o comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das
crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as
ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê;
CONSIDERANDO o programa Infância e Juventude Protegida, elaborado pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que tem como finalidade
incentivar a implantação da escuta especializada nos municípios, em parceria com as Promotorias de Justiça;
CONSIDERANDO que, no bojo do programa, foi elaborado o Projeto Acolher: capacitação em escuta especializada para a rede de proteção, que
tem como finalidade propiciar conhecimento acerca do tema e capacitar profissionais para a realização da escuta especializada de crianças e
adolescentes.
CONSIDERANDOque o município de Floriano não possui fluxo para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de
violência, principalmente a violência sexual;
RESOLVE:
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Instaurar o presente procedimento administrativo para acompanhar a implantação da escuta especializada no município de Floriano.
Como providências preliminares, determino:
Envio de cópia da presente portaria para o Conselho Tutelar de Floriano, Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente de
Floriano, Secretaria de Assistência Social de Floriano, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação;
Envio de cópia desse portaria, por meio eletrônico, para o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAODIJ);
Designo a data de 30 de junho de 2022, às 09h00, para realização de audiência extrajudicial, a ser realizada no auditório da sede das
Promotorias de Justiça de Floriano, em formato presencial, devendo ser convocados para a participação os mencionados no item 1 acima.
O objetivo da reunião é fazer uma explanação acerca da política pública da escuta especializada, colher informações dos órgãos presentes e
alinhar estratégias para a sua efetiva implantação no município.
Floriano/PI, 24 de maio de 2022.
ANA SOBREIRA BOTELHO Assinado de forma digital por ANA SOBREIRA
BOTELHO MOREIRA:93224630310
MOREIRA:93224630310 Dados: 2022.05.24 14:40:25 -03'00'
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora de Justiça

4.4. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA 24150
PORTARIA N°. 06-06/2022
CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por ingerência do Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnaíba, Estado do
Piauí, responsável pela defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, com âncora no artigo 129, inciso III, da CARTA MAGNA;
no artigo 25, inciso IV, da Lei Nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1983; no artigo 36, inciso IV, da Lei Complementar Nº. 12, de 18 de dezembro de
1983, e no artigo 8º, § 1º, da Lei Nº 7.347/85, neste ato converte a Notícia de Fato SIMP Nº. 004335-369/2021,no necessário Procedimento
Preparatório, com a finalidade de apurar irregularidade na compra, venda e registro de "terrenos" situados no Cemitério da Igualdade, localizado
no Município de Parnaíba (PI), bem como, individualizar possíveis responsáveis, o que reverbera o seguinte:
CONSIDERANDO que, ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o artigo 127, da Carta Magna;
CONSIDERANDO que foi autuada Notícia de Fato sob o SIMP N°. 004335-369/2021, na data de 10 de março de 2022, com o fito de apurar
irregularidade na compra, venda e registro de "terrenos" situados no Cemitério da Igualdade, localizado no Município de Parnaíba (PI), bem
como, individualizar possíveis responsáveis;
CONSIDERANDO que em sede de último despacho, foi determinado que fosse oficiado à Prefeitura Municipal de Parnaíba (PI), na pessoa de
seu representante legal, a fim de que apresentasse esclarecimentos quanto ao objeto noticiado, em especial, informando se o referido cemitério
encontra-se em terreno pertencente ao patrimônio público municipal, bem como, que manifestasse acerca do controle realizado pela
municipalidade diante da venda de posses de "jazigos" no local, devendo ser apresentada documentação comprobatória acerca do alegado;
CONSIDERANDO que em retorno dos autos resta juntado o pedido por parte do Advogado CELSO GONÇALVES CORDEIRO NETO OAB - PI.
3.958, sendo este Procurador da Senhora Teresinha de Jesus Medeiros da Silva, ora noticiante, solicitando a devolução e o cancelamento de
andamento do expediente do dito expediente;
CONSIDERANDO que a manifestação do noticiante não deixa claro o seu pedido de cancelamento, tampouco, juntou documentação que
motivasse o arquivamento do feito, restando necessárias a efetivação de novas diligências
CONSIDERANDO que a Secretaria Unificada - SU, efetivamente procedeu com a expedição do Ofício Nº. 818/2022/4335-369/2021-SUPJ/PHBPI, endereçado ao Procurador-Geral do Município de Parnaíba (PI) via e-mail, datado de 10 de março de 2022, bem como, verifica-se o resultado
negativo, sem apresentação de manifestação por parte do ente público;
CONSIDERANDO que já transcorreu o prazo de 120 (cento e vinte) dias da instauração da Notícia de Fato em lume, sendo necessárias novas
diligências, para obtenção de informações iniciais acerca do objeto dos autos;
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório tem por objeto a apuração de elementos para identificação dos investigados ou do objeto
tratado nos autos, a fim de servir de base à instauração de inquérito civil respectivo, conforme artigo 1º, § 4º, da Resolução do CNMP Nº.
023/2007.
Ademais, com intuito de dar continuidade as investigações, a fim de sanar as lacunas existentes no fato noticiado, necessário se faz o
prosseguimento da investigação.
DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO:
Instaurar-se o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, na forma do artigo 2º, § 4º ao § 7º, da Resolução do CNMP Nº. 23, de 17 de
setembro de 2007, e Resolução Nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com a finalidade de apurar
irregularidade na compra, venda e registro de "terrenos" situados no Cemitério da Igualdade, localizado no Município de Parnaíba (PI), bem
como, individualizar possíveis responsáveis,determinando as seguintes providências:
a) autuação da presente Portaria, acompanhado dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme
determina o artigo 8º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com remessa desta
portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção - CACOP, para conhecimento,
conforme determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
b) 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, conforme artigo 4º, inciso
VI, e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
com cópia desta portaria, oficie-se o noticiante, para que junte aos autos a documentação comprobatória que justifique o arquivamento do
presente procedimento conforme solicitado via e-mail, consignando prazo de resposta nos termos do Ato PGJ Nº. 931/2019;
d) reitere-se os termos do Ofício Nº. 818/2022/4335-369/2021-SUPJ/PHB-PI, endereçado ao Procurador Geral do Município de Parnaíba (PI),
consignando prazo de resposta nos termos do Ato PGJ Nº. 931/2019.
Remeta-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Uma vez concluídos os prazos concedidos para ditas informações, certificado o cumprimento das diligências, venham conclusos.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 22 de junho de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)

4.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ 24151
PEÇA DE INFORMAÇÃO
SIMP nº 000899-426/2022
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
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Cuidam os autos de peça de informação (ID 53752527), sobre manifestação nº 1518/2022, encaminhada a esta Promotoria de Justiça, pela
Ouvidoria do Ministério Público, relatando que na praça Honório Santos, situada em São João do Piauí, a Prefeitura Municipal está executando
uma reforma e devastou todas as árvores, inclusive cinquentenárias, que constavam no local, como castanheiras, macaubeiras, bambu e
flamboyant, entre outras.
É o relatório.
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público aduz, em seu art. 4º, inciso I, que a Notícia de Fato será arquivada quando
"o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado".
Compulsando-se os autos, verifica-se que os fatos em análise já sãoobjeto de outro procedimento que tramita nesta Promotoria (protocolo SIMP
000303-310/2022), razão pela qual entende-se desnecessária a tramitação deste procedimento, por estar caracterizada a litispendência.
Diante de tal argumento, o arquivamento éa medidaque se impõe.
ISTO POSTO, o Ministério Público, por esta Promotora de Justiça, vem promoveroarquivamentodo presente procedimento, com esteio no art.
4º,caput, inciso I, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, deixando de submeter a
presentedecisão ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício,conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Comunicar, por e-mail, a Ouvidoria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para que tome conhecimento da presente decisão de
arquivamento deste procedimento.
CUMPRA-SE, servindo este de solicitação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registros de praxe.
Por fim, determino que se proceda com as anotações necessárias no SIMP, assim como a devida baixa.
São João do Piauí - PI, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

4.6. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24152
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 018/2022
PORTARIA Nº 044/2022 (SIMP: 000064-034/2022)
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 os povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se se reconhecem como tais, além de
possuírem formas próprias de organização social;
CONSIDERANDO que os povos e comunidades tradicionais ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição;
CONSIDERANDO que tais grupos possuem na territorialidade um fator de identificação, defesa e força, calcado no uso comum da terra e no
modo tradicional de ocupação, o qual não se constitui pelo fator temporal, mas sim por uma relação singular com a terra, em contraponto a
formas hegemônicas de apropriação;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal destaca o pluralismo político (art. 1º, V) como fundamento da República e não hierarquiza os
modos de vida dos grupos sociais que compõem a sociedade brasileira, o que enseja o cenário para a efetivação do diálogo intercultural;
CONSIDERANDO que o diálogo intercultural pressupõe o respeito e o reconhecimento jurídico de cosmovisões, práticas e identidades, sem
essencialismos ou predefinição, por terceiros ou pelo Estado, do projeto de vida a ser seguido por indivíduos ou grupos;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece um conjunto de medidas a serem observadas para assegurar a igualdade e o respeito à
pluralidade dos povos e comunidades tradicionais, como se depreende dos arts. 215, 216, 231 e 232, além do art. 68 do Ato de Disposições
Constitucionais Transitórias;
CONSIDERANDO que tais artigos devem ser entendidos como um sistema de proteção constitucional dos povos e comunidades tradicionais, de
modo a assegurar a efetivação dos direitos fundamentais desses grupos e irradiar efeitos para todo o ordenamento;
CONSIDERANDO o dever do Ministério Público de defender os direitos dos povos e comunidades tradicionais, por conta da previsão contida no
art. 129, V, da Constituição Federal e do sistema constitucional acima mencionado;
CONSIDERANDO que a filtragem constitucional e intercultural deve permear a análise das relações sociais que envolvem povos e comunidades
tradicionais, sobretudo quanto aos institutos clássicos do Direito Civil, como posse e propriedade;
CONSIDERANDO que essa perspectiva está em consonância com a legislação internacional sobre a matéria, notadamente a Convenção nº 169,
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), internalizada por meio do Decreto nº 5.051/2004, e a Convenção sobre a Proteção e Promoção
da Diversidade das Expressões Culturais da UNESCO, internalizada pelo Decreto nº 6.177/2007 e consolidada pelo Decreto nº 10.088/2019;
CONSIDERANDO que, nesse contexto, deve ser realçado o teor da Declaração Americana e da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos
dos Povos Indígenas, que preveem o direito à autodeterminação e o direito de buscar livremente o seu desenvolvimento econômico, social e
cultural;
CONSIDERANDO a necessidade de leitura constitucional e intercultural da Lei nº 6.001/1973 (Estatuto do Índio) e o disposto na Lei nº 13.123/16,
que trata da proteção do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais, além do acesso e repartição de benefícios dos conhecimentos
tradicionais;
CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 6.040/2007, que institui a política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades
tradicionais;
CONSIDERANDO que os povos e comunidades tradicionais são diversos, a serem identificados com base no conceito acima descrito, de modo
que a enumeração de grupos possui caráter meramente exemplificativo, devendo as singularidades de cada povo ou comunidade ser
reconhecida a partir de sua autoidentificação;
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CONSIDERANDO, nesse sentido, que já possuem assento no Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais diversos grupos, tais
como povos indígenas, comunidades quilombolas, povos e comunidades de terreiro/povos e comunidades de matriz africana, povos ciganos,
pescadores artesanais, extrativistas, extrativistas costeiros e marinhos, caiçaras, faxinalenses, benzedeiros, ilhéus, raizeiros, geraizeiros,
caatingueiros, vazanteiros, veredeiros, apanhadores de flores sempre vivas, pantaneiros, morroquianos, povo pomerano, catadores de mangaba,
quebradeiras de coco babaçu, retireiros do Araguaia, comunidades de fundos e fechos de pasto, ribeirinhos, cipozeiros, andirobeiros e caboclos
(art. 4º, § 2º, do Decreto nº 8.750/2016);
CONSIDERANDO a necessidade de respeito ao patrimônio cultural imaterial das comunidades, grupos e indivíduos previsto na Convenção para
a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO;
CONSIDERANDO que a luta global contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata e todas as suas abomináveis formas
e manifestações é uma questão de prioridade para a comunidade internacional, nos termos da Declaração e Programa de Ação de Durban;
CONSIDERANDO o dever de prevenção do genocídio e de outras atrocidades massivas, que é responsabilidade do Estado brasileiro por força
da Convenção para a Repressão do Crime de Genocídio (art. VIII), internalizado pelo Decreto nº 30.822/1952;
CONSIDERANDO o que consta do expediente encaminhado a esta 49ª Promotoria de Justiça pela Subprocuradoria de Justiça Administrativa
mediante despacho contido no Processo SEI nº 19.21.0378.0016535/2022-91, onde são solicitadas informações sobre o cumprimento da
Resolução CNMP Nº 230/2021, que disciplina a atuação do Ministério Público brasileiro junto aos povos e comunidades tradicionais,
solicitação oriunda da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP (OfícioCircular nº 10/2022/CDDF);
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 tratar sobre a identificação de povos e comunidades tradicionais existentes em Teresina e
Nazária, 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;
Oficie-se ao Conselho Estadual de Direitos Humanos do Piauí, à Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos do
Piauí-SASC, à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas de Teresina-SEMCASPI e ao Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística-IBGE, requisitando informações atualizadas sobre a existência de povos e comunidades tradicionais existentes nos
Municípios de Teresina e Nazária, para tanto concedendo-se o prazo comum de 20 (vinte) dias para resposta, a ser encaminhada para o e-mail
49promotoriadejustica@mppi.mp.br.
Cumpra-se.
Teresina, 22 de Junho de 2022
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

4.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE 24153
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 022/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por sua representante, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de Corrente/PI, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 26, I da Lei n° 8.625/93 e art.37, incisos I, V e VI, da Lei
Complementar Estadual n° 12/93 e,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que incumbe ao Poder Público, direta ou indiretamente, através de contrato administrativo de permissão ou concessão, a
prestação de serviços públicos com qualidade e adequação;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, a Administração Pública deverá proceder observando os princípios da
moralidade, impessoalidade, publicidade, legalidade e eficiência;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja
defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis;
CONSIDERANDO dispor o parágrafo primeiro do art. 37 da CF/88, que "a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos";
CONSIDERANDO que, segundo ensinamentos de Hely Lopes Meireles, "o princípio da impessoalidade referido na Constituição de 1988 (art. 37,
caput) nada mais é do que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o
fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal. Esse princípio
também deve ser entendido para excluir a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos sobre suas realizações administrativas (CF,
art. 37, § 1º)";
CONSIDERANDO que o aporte nesta Promotoria de Justiça de Termo de Constatação subscrito por servidor ministerial, relatando que em
12/06/2022 visitando as escolas municipais do Município de Sebastião Barros/PI verificou a existência de pintura externa de bens municipais
constando a inscrição "PREF. PABLO CARVALHO - Construindo uma Nova História", em alusão ao slogan e nome do atual Prefeito do referido
município, em evidente desrespeito ao princípio da impessoalidade previsto na Constituição Federal de 1988, o que em tese, pode configurar
improbidade administrativa;
RESOLVE INSTAURAR o presente o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 002/2022, como medida preparatória a movimentação da tutela
jurisdicional através de eventual Ação Civil Pública ou Ação Civil Pública por ato de improbidade Administrativa, visando proteger os direitos e
interesses sociais individuais, difusos e coletivos, e em especial a apuração dos fatos atinentes à realização de pintura de slogan e nome do
atual prefeito do referido município PABLO CARVALHO em prédios públicos, em evidente desrespeito ao princípio da impessoalidade previsto na
Constituição Federal de 1988, subsidiando a adoção das medidas extrajudiciais e/ou judiciais cabíveis, DETERMINANDO:
1. Seja a presente PORTARIA autuada e registrada no SIMP/MPPPI juntamente com os documentos que deram ensejo à presente instauração, e
procedido ao registro dos autos em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 01/2008, do Colendo
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
2. Nomeio como secretário, mediante termo de compromisso, para este procedimento os servidores lotados na Secretaria Unificada de Corrente,
com fulcro no Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
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3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP,
para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
4. Encaminhe-se arquivo no formato word da presente Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no
Diário de Justiça do Estado do Piauí;
5. Em sede de diligência iniciais, DETERMINO:
a) Ao Secretário do feito que realize visita aos prédios públicos do município de Sebastião Barros, a fim de realizar levantamento fotográfico das
fachadas de tais edifícios, de tudo lavrando-se termo circunstanciado; e
b) Ao Secretário do feito para que realize pesquisa no sítio eletrônico oficial do município de Sebastião Barros/PI e/ou da Câmara de Vereadores
no sentido de obter o brasão e da bandeira oficial do município de Sebastião Barros/PI; e
c) Ao Secretário do feito para que realize pesquisa no sítio eletrônico oficial do município de Sebastião Barros/PI e no Mural de Licitações do
TCE/PI a fim de verificar se foi realizada licitação para reforma dos locais descritos no item "a" nos anos de 2021/2022 e que estejam pintados
com o slogan e nome do atual prefeito como indicado no termo de constatação que deu origem à presente instauração.
À Secretaria Unificada para cumprimento das determinações.
Corrente/PI, 19 de junho de 2022.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça

4.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ 24154
SIMP000168-184/2022
PORTARIA Nº 30/2022PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO (PA)nº08/2022
Instaurar Procedimento Administrativo para acompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de Castelo do Piauí-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, e no art.
37, incisos I, V e VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/90 define no artigo 2º que "a saúde é umdireito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover
as condições indispensáveis aoseu pleno exercício"; e em seu artigo 6º, inciso I, alínea "d", que "estão incluídas... no campo
deatuaçãodoSistemaÚnicodeSaúde(SUS)...assistênciaterapêuticaintegral,inclusivefarmacêutica";
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;
C O N S I D E R A N D O q u e
o
E s t a d o ,
o
D i s t r i t o
F e d e r a l
e
o s
M u n i c í p i o s
poderãoadotarrelaçõesespecíficasecomplementaresdemedicamentos,emconsonânciacomaRENAME,respeitadasasresponsabilidadesdo
sentespelofinanciamentodemedicamentos,
deacordocomopactuadonasComissõesIntergestores(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;
CONSIDERANDOque 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);
CONSIDERANDOqueoComponenteBásicodaAssistênciaFarmacêutica(CBAF) é constituído por uma relação de medicamentos e insumos
farmacêuticos relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica (Art. 34º da Portaria de Consolidação do
SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017);
CONSIDERANDOque o financiamento do CBAF é tripartite, mas a responsabilidadepelaaquisiçãoepelofornecimentoà população
édoentemunicipal, ressalvadas as variações de organização pactuadas por Estados e regiões de saúde (Consolidação do SUS nº. 06, de 28 de
setembro de 2017).
CONSIDERANDO que a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica envolve um grupo de ações desenvolvidas de forma articulada pelo
Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para garantir o custeio e o fornecimento dos medicamentos e insumos
essenciais destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica;
CONSIDERANDO que cabe ao gestor municipal, conforme Política Nacional de Medicamentos (Anexo XXVII da Portaria de Consolidação do
SUS nº. 02 /2017):
"5.RESPONSABILIDADESDASESFERASDEGOVERNONOÂMBITO DOSUS
No que respeita às funções de Estado, os gestores, em cumprimento aosprincípios do SUS, atuarão no sentido de viabilizar o propósito
destaPolíticadeMedicamentos,qualseja,odegarantiranecessáriasegurança, eficácia e qualidade aos medicamentos, a promoção. do
usoracionaleoacessodapopulaçãoàquelesconsideradosessenciais.
5.4.Gestormunicipal
No âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde ou ao organismocorrespondenteasseguintes responsabilidades:
coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu respectivoâmbito;
associar-se a outros municípios, por intermédio da organização deconsórcios,tendoemvistaaexecuçãodaassistênciafarmacêutica;
promover o uso racional de medicamentos junto à população, aosprescritoreseaosdispensadores;
treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimento dasresponsabilidadesdomunicípionoqueserefereaestaPolítica;
coordenar e monitorar o componente municipal de sistemas nacionaisbásicos para a Política de Medicamentos, de que são exemplos o
deVigilância Sanitária, o de Vigilância Epidemiológica e o de Rede deLaboratóriosdeSaúdePública;
implementarasaçõesdevigilânciasanitáriasobsuaresponsabilidade;
asseguraradispensaçãoadequadadosmedicamentos;
definir
a
relação
municipal
de
medicamentos
essenciais,
com
base
naRENAME,apartirdasnecessidadesdecorrentesdoperfilnosológicodapopulação;
assegurarosuprimentodosmedicamentosdestinadosàatençãobásicaàsaúdedesuapopulação,integrandosuaprogramaçãoàdo
estado,visandogarantiroabastecimentodeformapermanenteeoportuna;
adquirir,alémdosprodutosdestinadosàatençãobásica,outrosmedicamentos essenciais que estejam definidos no Plano Municipal
deSaúdecomo responsabilidadeconcorrentedo município;
utilizar, prioritariamente, a capacidade dos laboratórios oficiais paraosuprimento dasnecessidadesdemedicamentosdomunicípio;
l.investirnainfra-estruturadecentraisfarmacêuticasedasfarmácias dos serviços de saúde, visando assegurar a qualidade
dosmedicamentos;
m) receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentossobsua guarda."
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CONSIDERANDO que para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, o Ministério da Saúde disponibiliza
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), conforme art. 43 da
Portaria de Consolidação do SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí desenvolve no Plano Geral de Atuação, biênio 2022-2023, o Projeto "MPPI na
Garantia do Direito à Assistência Farmacêutica", que objetiva fomentar a gestão da Assistência Farmacêutica para garantir o acesso dos usuários
do SUS aos medicamentos do componente básico, nos polos Regionais de Campo Maior e Corrente, com base na legislação sanitária.
RESOLVE:
InstauraropresenteProcedimentoAdministrativonº008/2022,comfundamentonoart. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de
2017, afimdeacompanharagestãodaassistênciafarmacêuticanoMunicípiodeCastelodoPiauí,determinando as seguintes providências:
Autue-se e registe-se no SIMP a presente portaria e os documentos que aacompanham, publicando-a no Diário Eletrônico do Ministério
Público do Estado do Piauí,em atenção aodisposto noartigo 9º daResoluçãonº174/2017 do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de DefesadaSaúde- CAODS, paraconhecimento;
Expeça-se ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Castelo do Piauí solicitando o preenchimento do formulário disponível no link
h t t p s : / / f o r m s . o f f i c e . c o m / P a g e s / R e s p o n s e P a g e . a s p x ?
id=BUUBdNhp6027x6YVcmT5QZorjH4_hwtHmp6jR5aqGP1URU4xRUVDNDM3N0tKVDBUUEFTSUN YV0pKRy4u
Requisite à Vigilância Sanitária Municipal a realização de inspeção nos serviços de Assistência Farmacêutica do município (Central de
Abastecimento Farmacêutico, Farmácia Central e farmácias das Unidades Básicas de Saúde);
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de
Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Paulo Victor
Lima Batista, lotado(a) nesta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Castelo do Piauí-PI, datado e assinado digitalmente.
RICARDOLÚCIOFREIRETRIGUEIRO
Promotor de Justiça
SIMP000169-184/2022
PORTARIA Nº 31/2022PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO (PA)nº09/2022
Instaurar Procedimento Administrativo para acompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de Buriti dos Montes-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, e no art.
37, incisos I, V e VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/90 define no artigo 2º que "a saúde é umdireito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover
as condições indispensáveis aoseu pleno exercício"; e em seu artigo 6º, inciso I, alínea "d", que "estão incluídas... no campo
deatuaçãodoSistemaÚnicodeSaúde(SUS)...assistênciaterapêuticaintegral,inclusivefarmacêutica";
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;
C O N S I D E R A N D O q u e
o
E s t a d o ,
o
D i s t r i t o
F e d e r a l
e
o s
M u n i c í p i o s
poderãoadotarrelaçõesespecíficasecomplementaresdemedicamentos,emconsonânciacomaRENAME,respeitadasasresponsabilidadesdo
sentespelofinanciamentodemedicamentos,
deacordocomopactuadonasComissõesIntergestores(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;
CONSIDERANDOque 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);
CONSIDERANDOqueoComponenteBásicodaAssistênciaFarmacêutica(CBAF) é constituído por uma relação de medicamentos e insumos
farmacêuticos relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica (Art. 34º da Portaria de Consolidação do
SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017);
CONSIDERANDOque o financiamento do CBAF é tripartite, mas a responsabilidadepelaaquisiçãoepelofornecimentoà população
édoentemunicipal, ressalvadas as variações de organização pactuadas por Estados e regiões de saúde (Consolidação do SUS nº. 06, de 28 de
setembro de 2017).
CONSIDERANDO que a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica envolve um grupo de ações desenvolvidas de forma articulada pelo
Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para garantir o custeio e o fornecimento dos medicamentos e insumos
essenciais destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica;
CONSIDERANDO que cabe ao gestor municipal, conforme Política Nacional de Medicamentos (Anexo XXVII da Portaria de Consolidação do
SUS nº. 02 /2017):
"5.RESPONSABILIDADESDASESFERASDEGOVERNONOÂMBITO DOSUS
No que respeita às funções de Estado, os gestores, em cumprimento aosprincípios do SUS, atuarão no sentido de viabilizar o propósito
destaPolíticadeMedicamentos,qualseja,odegarantiranecessáriasegurança, eficácia e qualidade aos medicamentos, a promoção. do
usoracionaleoacessodapopulaçãoàquelesconsideradosessenciais.
5.4.Gestormunicipal
No âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde ou ao organismocorrespondenteasseguintes responsabilidades:
coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu respectivoâmbito;
associar-se a outros municípios, por intermédio da organização deconsórcios,tendoemvistaaexecuçãodaassistênciafarmacêutica;
promover o uso racional de medicamentos junto à população, aosprescritoreseaosdispensadores;
treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimento dasresponsabilidadesdomunicípionoqueserefereaestaPolítica;
coordenar e monitorar o componente municipal de sistemas nacionaisbásicos para a Política de Medicamentos, de que são exemplos o
deVigilância Sanitária, o de Vigilância Epidemiológica e o de Rede deLaboratóriosdeSaúdePública;
implementarasaçõesdevigilânciasanitáriasobsuaresponsabilidade;
asseguraradispensaçãoadequadadosmedicamentos;
definir
a
relação
municipal
de
medicamentos
essenciais,
com
base
naRENAME,apartirdasnecessidadesdecorrentesdoperfilnosológicodapopulação;
assegurarosuprimentodosmedicamentosdestinadosàatençãobásicaàsaúdedesuapopulação,integrandosuaprogramaçãoàdo
estado,visandogarantiroabastecimentodeformapermanenteeoportuna;
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adquirir,alémdosprodutosdestinadosàatençãobásica,outrosmedicamentos essenciais que estejam definidos no Plano Municipal
deSaúdecomo responsabilidadeconcorrentedo município;
utilizar, prioritariamente, a capacidade dos laboratórios oficiais paraosuprimento dasnecessidadesdemedicamentosdomunicípio;
l.investirnainfra-estruturadecentraisfarmacêuticasedasfarmácias dos serviços de saúde, visando assegurar a qualidade
dosmedicamentos;
m) receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentossobsua guarda."
CONSIDERANDO que para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, o Ministério da Saúde disponibiliza
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), conforme art. 43 da
Portaria de Consolidação do SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí desenvolve no Plano Geral de Atuação, biênio 2022-2023, o Projeto "MPPI na
Garantia do Direito à Assistência Farmacêutica", que objetiva fomentar a gestão da Assistência Farmacêutica para garantir o acesso dos usuários
do SUS aos medicamentos do componente básico, nos polos Regionais de Campo Maior e Corrente, com base na legislação sanitária.
RESOLVE:
InstauraropresenteProcedimentoAdministrativonº009/2022,comfundamentonoart. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de
2017, afimdeacompanharagestãodaassistênciafarmacêuticanoMunicípiodeBuritidosMontes,determinando as seguintes providências:
Autue-se e registe-se no SIMP a presente portaria e os documentos que aacompanham, publicando-a no Diário Eletrônico do Ministério
Público do Estado do Piauí,em atenção aodisposto noartigo 9º daResoluçãonº174/2017 do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de DefesadaSaúde- CAODS, paraconhecimento;
Expeça-se ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Buriti dos Montes requerendo o preenchimento do formulário disponível no link
h t t p s : / / f o r m s . o f f i c e . c o m / P a g e s / R e s p o n s e P a g e . a s p x ?
id=BUUBdNhp6027x6YVcmT5QZorjH4_hwtHmp6jR5aqGP1URU4xRUVDNDM3N0tKVDBUUEFTSUN YV0pKRy4u
Requisite à Vigilância Sanitária Municipal a realização de inspeção nos serviços de Assistência Farmacêutica do município (Central de
Abastecimento Farmacêutico, Farmácia Central e farmácias das Unidades Básicas de Saúde);
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de
Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Paulo Victor
Lima Batista, lotado(a) nesta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Castelo do Piauí-PI, datado e assinado digitalmente.
RICARDOLÚCIOFREIRETRIGUEIRO
Promotor de Justiça
SIMP000170-184/2022
PORTARIA Nº 32/2022PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA)nº10/2022
Instaurar Procedimento Administrativo para acompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de Juazeiro do Piauí-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, e no art.
37, incisos I, V e VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto;
CONSIDERANDOo 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 umdireito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover
as condições indispensáveis aoseu pleno exercício"; e em seu artigo 6º, inciso I, alínea "d", que "estão incluídas... no campo
deatuaçãodoSistemaÚnicodeSaúde(SUS)...assistênciaterapêuticaintegral,inclusivefarmacêutica";
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;
CONSIDERANDOque o Estado, o Distrito Federal e os Municípiospoderãoadotarrelações específicas e complementares de medicamentos,
em consonância com a RENAME,respeitadasasresponsabilidadesdosentespelofinanciamentodemedicamentos,deacordocom
opactuadonasComissõesIntergestores(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;
CONSIDERANDOque 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);
CONSIDERANDOqueoComponenteBásicodaAssistênciaFarmacêutica(CBAF) é constituído por uma relação de medicamentos e insumos
farmacêuticos relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica (Art. 34º da Portaria de Consolidação do
SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017);
CONSIDERANDOque o financiamento do CBAF é tripartite, mas a responsabilidadepelaaquisiçãoepelofornecimentoà população
édoentemunicipal, ressalvadas as variações de organização pactuadas por Estados e regiões de saúde (Consolidação do SUS nº. 06, de 28 de
setembro de 2017).
CONSIDERANDO que a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica envolve um grupo de ações desenvolvidas de forma articulada pelo
Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para garantir o custeio e o fornecimento dos medicamentos e insumos
essenciais destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica;
CONSIDERANDO que cabe ao gestor municipal, conforme Política Nacional de Medicamentos (Anexo XXVII da Portaria de Consolidação do
SUS nº. 02 /2017):
"5.RESPONSABILIDADESDASESFERASDEGOVERNONO
ÂMBITODOSUS
No que respeita às funções de Estado, os gestores, em cumprimento aosprincípios do SUS, atuarão no sentido de viabilizar o propósito
destaPolíticadeMedicamentos,qualseja,odegarantiranecessáriasegurança,eficácia e qualidade aos medicamentos, a promoção. do uso
racional e oacessoda população àquelesconsideradosessenciais.
5.4. Gestormunicipal
No âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde ou ao organismocorrespondenteas seguintesresponsabilidades:
coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu respectivoâmbito;
associar-se a outros municípios, por intermédio da organização deconsórcios,tendoem vistaaexecuçãodaassistênciafarmacêutica;
promover o uso racional de medicamentos junto à população, aosprescritoreseaos dispensadores;
treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimento dasresponsabilidadesdomunicípionoqueserefereaestaPolítica;
coordenar e monitorar o componente municipal de sistemas nacionaisbásicos para a Política de Medicamentos, de que são exemplos o
deVigilância Sanitária, o de Vigilância Epidemiológica e o de Rede deLaboratóriosdeSaúdePública;
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implementarasaçõesdevigilânciasanitáriasobsuaresponsabilidade;
asseguraradispensaçãoadequadadosmedicamentos;
definir a relação municipal de medicamentos essenciais, com base naRENAME, a partir das necessidades decorrentes do perfil
nosológico dapopulação;
assegurarosuprimentodosmedicamentosdestinadosàatençãobásicaà saúde de sua população, integrando sua programação à do
estado,visandogarantiroabastecimento deformapermanenteeoportuna;
adquirir,alémdosprodutosdestinadosàatençãobásica,outrosmedicamentos essenciais que estejam definidos no Plano Municipal
deSaúdecomoresponsabilidadeconcorrentedomunicípio;
utilizar, prioritariamente, a capacidade dos laboratórios oficiais paraosuprimentodasnecessidadesdemedicamentos domunicípio;
l.investirnainfra-estruturadecentraisfarmacêuticasedasfarmácias dos serviços de saúde, visando assegurar a qualidade
dosmedicamentos;
m)receber,armazenaredistribuiradequadamenteosmedicamentossob
suaguarda."
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;
CONSIDERANDOque o Ministério Público do Estado do Piauí desenvolve no Plano Geral de Atuação, biênio 2022-2023, o Projeto "MPPI na
Garantia do Direito à Assistência Farmacêutica", que objetiva fomentar a gestão da Assistência Farmacêutica para garantir o acesso dos usuários
do SUS aos medicamentos do componente básico, nos polos Regionais de Campo Maior e Corrente, com base na legislação sanitária.
RESOLVE:
InstauraropresenteProcedimentoAdministrativonº010/2022,comfundamentono art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de
2017, a fim de acompanhar a gestãodaassistênciafarmacêuticanoMunicípiodeJuazeirodoPiauí,determinando as seguintes providências:
Autue-se e registe-se no SIMP a presente portaria e os documentos que aacompanham,publicandoanoDiárioEletrônicodoMinistérioPúblicodoEstadodoPiauí,ematençãoao disposto no artigo 9º da Resolução nº174/2017 do CNMP;
Encaminhe-secópiadestaportaria aoCentrodeApoioOperacionaldeDefesadaSaúde -CAODS, para conhecimento;
Expeça-se ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí requerendo o preenchimento do formulário disponível no
link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BUUBdNhp6027x6YVcmT5QZorjH4_hwtH
mp6jR5aqGP1URU4xRUVDNDM3N0tKVDBUUEFTSUNYV0pKRy4u
Requisite à Vigilância Sanitária Municipal a realização de inspeção nos serviços de Assistência Farmacêutica do município (Central de
Abastecimento Farmacêutico, Farmácia Central e farmácias das Unidades Básicas de Saúde);
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de
Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Paulo Victor
Lima Batista, lotado(a) nesta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Castelo do Piauí-PI, datado e assinado digitalmente.
RICARDOLÚCIOFREIRETRIGUEIRO
Promotor de Justiça
SIMP000171-184/2022
PORTARIA Nº 33/2022PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO(PA) nº11/2022
Instaurar Procedimento Administrativo para acompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de São João da Serra-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, e no art.
37, incisos I, V e VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto;
CONSIDERANDOo 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 umdireito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover
as condições indispensáveis aoseu pleno exercício"; e em seu artigo 6º, inciso I, alínea "d", que "estão incluídas... no campo
deatuaçãodoSistemaÚnicodeSaúde(SUS)...assistênciaterapêuticaintegral,inclusivefarmacêutica";
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;
CONSIDERANDOque o Estado, o Distrito Federal e os Municípiospoderãoadotarrelações específicas e complementares de medicamentos,
em consonância com a RENAME,respeitadasasresponsabilidadesdosentespelofinanciamentodemedicamentos,deacordocom
opactuadonasComissõesIntergestores(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;
CONSIDERANDOque 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);
CONSIDERANDOqueoComponenteBásicodaAssistênciaFarmacêutica(CBAF) é constituído por uma relação de medicamentos e insumos
farmacêuticos relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica (Art. 34º da Portaria de Consolidação do
SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017);
CONSIDERANDOque o financiamento do CBAF é tripartite, mas a responsabilidadepelaaquisiçãoepelofornecimentoà população
édoentemunicipal, ressalvadas as variações de organização pactuadas por Estados e regiões de saúde (Consolidação do SUS nº. 06, de 28 de
setembro de 2017).
CONSIDERANDO que a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica envolve um grupo de ações desenvolvidas de forma articulada pelo
Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para garantir o custeio e o fornecimento dos medicamentos e insumos
essenciais destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica;
CONSIDERANDO que cabe ao gestor municipal, conforme Política Nacional de Medicamentos (Anexo XXVII da Portaria de Consolidação do
SUS nº. 02 /2017):
"5.RESPONSABILIDADESDASESFERASDEGOVERNONO
ÂMBITODOSUS
No que respeita às funções de Estado, os gestores, em cumprimento aosprincípios do SUS, atuarão no sentido de viabilizar o propósito
destaPolíticadeMedicamentos,qualseja,odegarantiranecessáriasegurança,eficácia e qualidade aos medicamentos, a promoção. do uso
racional e oacessoda população àquelesconsideradosessenciais.
5.4. Gestormunicipal
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No âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde ou ao organismocorrespondenteas seguintesresponsabilidades:
coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu respectivoâmbito;
associar-se a outros municípios, por intermédio da organização deconsórcios,tendoem vistaaexecuçãodaassistênciafarmacêutica;
promover o uso racional de medicamentos junto à população, aosprescritoreseaos dispensadores;
treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimento dasresponsabilidadesdomunicípionoqueserefereaestaPolítica;
coordenar e monitorar o componente municipal de sistemas nacionaisbásicos para a Política de Medicamentos, de que são exemplos o
deVigilância Sanitária, o de Vigilância Epidemiológica e o de Rede deLaboratóriosdeSaúdePública;
implementarasaçõesdevigilânciasanitáriasobsuaresponsabilidade;
asseguraradispensaçãoadequadadosmedicamentos;
definir a relação municipal de medicamentos essenciais, com base naRENAME, a partir das necessidades decorrentes do perfil
nosológico dapopulação;
assegurarosuprimentodosmedicamentosdestinadosàatençãobásicaà saúde de sua população, integrando sua programação à do
estado,visandogarantiroabastecimento deformapermanenteeoportuna;
adquirir,alémdosprodutosdestinadosàatençãobásica,outrosmedicamentos essenciais que estejam definidos no Plano Municipal
deSaúdecomoresponsabilidadeconcorrentedomunicípio;
utilizar, prioritariamente, a capacidade dos laboratórios oficiais paraosuprimentodasnecessidadesdemedicamentos domunicípio;
l.investirnainfra-estruturadecentraisfarmacêuticasedasfarmácias dos serviços de saúde, visando assegurar a qualidade
dosmedicamentos;
m)receber,armazenaredistribuiradequadamenteosmedicamentossob
suaguarda."
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;
CONSIDERANDOque o Ministério Público do Estado do Piauí desenvolve no Plano Geral de Atuação, biênio 2022-2023, o Projeto "MPPI na
Garantia do Direito à Assistência Farmacêutica", que objetiva fomentar a gestão da Assistência Farmacêutica para garantir o acesso dos usuários
do SUS aos medicamentos do componente básico, nos polos Regionais de Campo Maior e Corrente, com base na legislação sanitária.
RESOLVE:
InstauraropresenteProcedimentoAdministrativonº011/2022,comfundamentono art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de
2017, a fim de acompanhar a gestãoda assistência farmacêutica no Município de São João da Serra, determinando as seguintes
providências:
Autue-se e registe-se no SIMP a presente portaria e os documentos que aacompanham,publicandoanoDiárioEletrônicodoMinistérioPúblicodoEstadodoPiauí,ematençãoao disposto no artigo 9º da Resolução nº174/2017 do CNMP;
Encaminhe-secópiadestaportaria aoCentrodeApoioOperacionaldeDefesadaSaúde -CAODS, para conhecimento;
Expeça-se ofício à Secretaria Municipal de Saúde de São João da Serra requerendo o preenchimento do formulário disponível no link
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BUUBdNhp6027x6YVcmT5QZorjH4_hwtH
mp6jR5aqGP1URU4xRUVDNDM3N0tKVDBUUEFTSUNYV0pKRy4u
Requisite à Vigilância Sanitária Municipal a realização de inspeção nos serviços de Assistência Farmacêutica do município (Central de
Abastecimento Farmacêutico, Farmácia Central e farmácias das Unidades Básicas de Saúde);
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de
Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Paulo Victor
Lima Batista, lotado(a) nesta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Castelo do Piauí-PI, datado e assinado digitalmente.
RICARDOLÚCIOFREIRETRIGUEIRO
Promotor de Justiça

4.9. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS

24155

Procedimento Administrativo - Controle Externo da Atividade Policial SIMP nº 002429-361/2021
Objeto: Apurar a omissão da Delegacia Homicídios, Tráfico de Drogas e Latrocínio-DHTL de Picos-PI em realizar as diligências requeridas nos
autos do processo nº 0800978- 35.2021.8.18.0032.
PORTARIA nº 17/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,
através da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, por seu Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no exercício de suas funções legais e
constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que deixa a
cargo do membro do Ministério Público, após a verificação do vencimento o prazo da Notícia de Fato, a instauração do procedimento adequado
para acompanhamento ou apuração;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato registrada no SIMP sob o nº 001029-361/2021, para exercer o controle externo da
atividade policial em relação à suposta omissão da Delegacia Homicídios,
Tráfico de Drogas e Latrocínio em realizar as diligências requeridas nos autos do processo nº 0800978- 35.2021.8.18.0032;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar
continuadamente políticas públicas e instituições, e de apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que o art. 43, III, 'd', da Resolução CPJ/PI nº 04, de 30 de setembro de 2019, do Colégio de Procuradores de Justiça do
Ministério Púbico do Estado do Piauí, estabelece que é atribuição da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI instaurar procedimentos
administrativos relativos ao Controle Externo da Atividade Policial;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para apurar os fatos narrados, e que o prazo de tramitação da Notícia de Fato se
encontra encerrado, não cabendo mais prorrogação;
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ
nº 931/2019);
- Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia do
presente, para publicação no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
- Encaminhe-se o presente procedimento à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos-PI, para o acompanhamento do prazo de
resposta do ofício de ID n.º 34642141.
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CUMPRA-SE, servindo este de determinação de instauração de procedimento administrativo formulada pelo Ministério Público, com o devido
encaminhamento aos destinatários e registros de praxe.
Procedidas às diligências e esgotado o prazo para resposta, junte- se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIOVERDEJOG.JÚNIOR
Promotor de Justiça

4.10. 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24156
Notícia de Fato nº 07/2022 - SIMP nº 000002-003/2022
Noticiados: Criart Serviços, Medplan e Hapvida
DECISÃO
Trata-se de reclamação encaminhada por reclamantes que relataram ser funcionárias da empresa Criart Serviços, fazendo parte do plano de
saúde coletivo empresarial fornecido pelo referido empregador.
Informaram que até então eram beneficiárias do plano de saúde da Medplan, mas que houve uma mudança e elas migraram para a Hapvida.
Apesar de tal mudança, as reclamantes foram asseguradas de que contariam com o fornecimento dos serviços médicos por parte da Medplan até
junho de 2018. Entretanto, foram surpreendidas ao buscarem atendimento, pois, a partir do dia 18 de abril de 2022, a Medplan não estava mais
oferecendo seus serviços.
Desse modo, as reclamantes foram informadas que o plano de saúde empresarial já havia migrado para a Hapvida, contudo a operadora
informou que as declarantes deveriam cumprir novos períodos de carência.
As declarantes assim informaram que estavam sem assistência médica, pois não estavam sendo atendidas, seja pela Medplan ou pela Hapvida.
Uma das reclamantes informou que estava com procedimentos médicos marcados, mas que não conseguiu realizá-los em virtude dos problemas
já relatados.
Tendo em vista os fatos expostos, esta 31ª PJ expediu ofícios solicitando esclarecimentos, que foram dirigidos à Criart Serviços, Medplan e
Hapvida.
A Criart encaminhou manifestação esclarecendo que possuía contrato de plano de saúde empresarial com a Medplan, mas que se encerrou.
Após o fim do contrato, buscou nova operadora do serviço de plano de saúde, tendo, assim, contratado a Hapvida. Esclareceu que ocorreu a
migração dos seus funcionários que contam com plano de saúde para o plano de saúde da Hapvida, mudança esta que não exige o cumprimento
de novos prazos de carência.
A Medplan encaminhou resposta, tendo informado que havia firmado contrato com a Criart, que foi encerrado no dia 18/04/2022. Alegou que a
iniciativa de rescisão do contrato se deu unicamente pela Empresa Criart Serviços e em razão da manifestação expressa da Empresa os
atendimentos foram interrompidosno dia 18/04/2022.
A Hapvida manifestou-se nos autos informando, em suma, que houve um mal entendido no sistema responsável por identificar a carência dos
beneficiários. Assim, esclareceu que as reclamantes estão devidamente regularizadas e podem realizar todos os procedimentos respeitados os
limites legais e contratuais.
É o relatório.
Da análise dos autos conclui-se que efetivamente não há subsídios para a continuidade do feito. A denúncia versa sobre possíveis
irregularidades relativas à negativa de cobertura de procedimentos médicos por parte da operadora do plano de saúde Hapvida.
Conforme apurou-se, após a mudança do plano de saúde contratado pela Criart Serviços, houve um equívoco por parte da Hapvida quanto à
exigência do cumprimento de certos períodos de carência por parte das reclamantes.
Posteriormente, contudo, a operadora do plano de saúde informou que o erro foi corrigido e tem prestado os seus serviços normalmente. Desse
modo, verifica-se que as reclamantes estão tendo acesso aos procedimentos médicos cobertos pelo referido plano de saúde.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP, que disciplina a instauração e a tramitação da Notícia de Fato, em seu art. 4º prevê dentre as hipóteses de
arquivamento do procedimento, a seguinte:
"II - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;" (grifou-se)
Assim, tendo em vista os fatos expostos, bem como diante da inexistência de justificativa para a manutenção das presentes peças de informação,
promovooseuarquivamento, nos termos do supracitado art. 4º, II, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Publique-se em DOEMP/PI.
Notifiquem-se as consumidoras sobre o teor da presente Decisão, conforme disposto no art. 4º, §1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Expirado o prazo sem recurso, arquive-se, nos termos do art. 5º, da resolução supracitada, informando-se ao CSMP para fins de conhecimento.
Havendo recurso, voltem os autos conclusos ao Promotor de Justiça para adoção da providência que se mostrar cabível.
Cumpra-se.
Teresina/PI, 22 de junho de 2022.
GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA
Promotora de Justiça da 31ª PJ

4.11. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS24158
SIMP nº 000016-411/2021
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de Wall FerrazPI, no tocante à garantia da imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional
de Vacinação.
Inicialmente foi requisitada à SMS de Wall Ferraz informações a respeito do quantitativo de doses de vacinas recebidas, cronograma de
vacinação do município e a forma de rastreabilidade das pessoas vacinadas para fins de aplicação da segunda dose.
Na oportunidade, foi expedida a Recomendação nº 20/2021 para que o Município e a Secretaria de Saúde adotasse as providências necessárias,
com o objetivo de garantir a ordem de vacinação dos profissionais da saúde, priorizando aqueles mais vulneráveis a COVID-19; plano municipal
de vacinação, bem como nome do servidor responsável pelo controle e distribuição; lista com o nome das pessoas que receberam as doses;
indicar o quantitativo e as condições de funcionamento das salas de vacina e postos de vacinação; estrutura física apropriada para
acondicionamento e transporte das vacinas, bem como o quantitativo de profissionais de saúde necessários para realização do processo.
Em resposta, o referido órgão encaminhou o Plano Municipal de Vacinação e a Relação dos Profissionais que já foram imunizados, bem como
informou que o município está cumprindo todos os termos da recomendação nº 20/2021.
Em seguida, foi requisitado que a SMS prestasse as informações dispostas no despacho de ID nº 3590510, ocasião em que o referido órgão
encaminhou a relação das pessoas imunizadas e as notas de fornecimento das vacinas.
7ªPROMOTORIADEJUSTIÇADEPICOS
Av. Senador Helvídio Nunes, Centro Empresarial, Bairro: Catavento,
Picos/PI, CEP 64.600-000, Telefone (89): 3422.1141
Logo após, o município em referência informou que até a data de 11 de agosto de 2021 recebeu da SESAPI 3.464 doses e que o público-alvo da
vacinação são pessoas de 36 a 39 anos.
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Oficiou novamente a SMS de Wall Ferraz para que informasse como está o andamento da vacinação por idade, se as remessas estão sendo
encaminhadas pela SESAPI de maneira proporcional a população cadastrada de 18 a 59 anos, e se foi aprovado pelo conselho de saúde rol de
grupos prioritários para a reserva de 30% das remessas, devendo encaminhar a cópia da decisão do conselho, informando os grupos
contemplados e andamento da vacinação dos grupos.
Em resposta, foi informado que o município concluiu a vacinação das faixas etárias de 59 a 18 anos e vai dar continuidade com a vacinação das
faixas etárias de
17 a 12 anos, que as remessas estão sendo encaminhadas pela SESAPI de maneira proporcional a população cadastrada, e que foi aprovado
pelo conselho reserva de remessa destinada aos profissionais da educação, encaminhando a respectiva ata da reunião.
Posteriormente, foi expedida a recomendação nº 11/2021 para que o Pre- feito e a Secretária de Saúde do Município de Wall Ferraz realizem
busca ativa da popula- ção-alvo para vacinação; proceda ao levantamento do quantitativo de pessoas que foram imunizados com a primeira dose
da vacina e que necessitam de uma segunda dose e não re- tornaram; divulgue informações educativas acerca da vacina; realize diariamente o
registro nominal/individualizado de todas as doses aplicadas no SI-PNI, entre outras medidas.
O ente municipal prestou as seguintes informações: que já vacinou todos os grupos prioritários, inclusive as pessoas maiores de 18 anos; que
estão aguardando doses para realizar a vacinação do grupo de 12 a 5 anos de idade; estão realizando a segunda dose da vacina de acordo com
as doses recebidas pela SESAPI; as doses aplicadas estão sendo re- gistradas no SPNI e no painel da COVID; já recebeu da SESAPI 7.068
doses, sendo aplica- das 3.519 na 1ª dose, 3.455 na 2ª dose e 57 doses únicas; e que foi feito o controle e rastrea - bilidade das pessoas
vacinadas para aplicação da segunda dose através de visita domiciliar/
busca ativa.
Novas diligências determinando que a Secretaria Municipal de Saúde de Wall Ferraz informasse como está o andamento da vacinação das
crianças no município, se está havendo recusa da vacina por parte dos pais e, caso positivo, quais medidas estão sendo adotas pelo ente
municipal.
A requerida informou que está aplicando a vacina das crianças de 5 a 11 anos; que o município possui 452 crianças dessa faixa etária, sendo que
306 crianças já to- maram a 1ª dose e 135 já tomaram a 2ª dose; que os pais resistentes a vacinação dos seus fi- lhos estão assinando um termo
de recusa do imunizante. Foi anexado aos autos os registros fotográficos da vacina das crianças e três termos de recusa.
Por fim, foi requisitado a SMS informações sobre o controle das crianças que não foram vacinadas, em razão da recusa dos pais, e a realização
de busca ativa das cri- anças que não foram vacinadas, com orientação da importância da vacinação e das conse- quências legais da omissão.
O referido órgão alegou que já realizou busca ativa dessas crianças e enca- minhou o termo de recusa de 03 (três) crianças e a lista nominal dos
infantes elaborada pelos agentes de saúde.
É o relatório.
O cerne da demanda vincula-se a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de Wall Ferraz, no tocante à garantia da imunização
dos públicos- alvo para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
Dessa maneira, verifica-se que o ente municipal, através das documentações carreadas nos autos, acatou integralmente as recomendações e
requisições ministeriais, inclusive vem adotando as medidas necessárias para garantir a imunização da
população, não havendo denúncias que dispõe ao contrário até o presente momento.
Neste sentido, a atuação ministerial cumpriu os fins a que se destinou, vez que as orientações contidas nas recomendações e requisições foram
efetuadas, consoante documentação encaminhada pelo Município em questão, portanto, não há necessidade de perpetuar o presente
procedimento, posto que sua natureza não pode ser ad eternum. Desta forma, caso sobrevenham óbices no tocante ao objeto deste
procedimento, o Município já se encontra ciente das medidas necessárias.
Ademais, quanto a atuação ministerial, porventura surjam demandas específicas relacionadas à temática, este Parquet voltará a atuar.
Assim, por todo o exposto, eis que exaurido o objeto aventado, promovo o ARQUIVAMENTOdo presente Procedimento Administrativo,
realizando-se os procedimentos de praxe.
Considerando que houve recusa de três pais em realizar a vacinação dos seus filhos e que refoge a atribuição desta Promotoria de Justiça atuar
na tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de infância e juventude, estando referida matéria elencada dentre as
atribuições da 2ª Promotoria de Justiça de Picos, consoante Resolução CPJ/PI nº 04/2019, extraia-se cópia dos termos de recusa (documento de
ID nº 53680442) e encaminhe à 2ª Promotoria de Justiça de Picos para conhecimento e providências que entender cabíveis.
Publique-se em DOEMP e comunique o CAODS.
Após, arquive-se o feito, com as baixas e registros necessários no SIMP, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Re- solução nº 174/2017.
7ªPROMOTORIADEJUSTIÇADEPICOS
Av. Senador Helvídio Nunes, Centro Empresarial, Bairro: Catavento,
Picos/PI, CEP 64.600-000, Telefone (89): 3422.1141
CUMPRA-SE.
Picos/PI, data e assinatura eletrônica.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI
SIMP nº 000336-361/2020
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços no
Detran, localizado no Piauí Shopping, no Município de Picos/PI.
Segundo relato do noticiante, o Detran de Picos pratica as seguintes ir- regularidades: morosidade no atendimento; pagamento de propina pelos
despachantes aos chefes dos setores; persuasão das pessoas ao pagamento de propina para a realiza- ção do trabalho; e pessoas que não são
funcionários do Detran realizam funções internas que são de obrigação dos funcionários concursados.
Em suma, este parquet determinou a realização de inspeção para ave- riguar os fatos denunciados, bem como a extração de cópias para a
promotoria criminal para apurar os relatos de pagamento de propina.
Realizada a fiscalização, ficou constatado o que segue:
Na portaria do Detran de Picos tem um cartaz informando o horário de funciona- mento do órgão e dois servidores que prestam informações, bem
como solicitam dos usuários comprovação de cartão de vacina da COVID-19 para acesso ao lo- cal;
O atendimento ao público é agendado pelo usuário no sistema do Detran, sendo gerado um protocolo informando o dia e horário do atendimento;
Que o usuário é encaminhado a triagem, que também recebe os documentos que são protocolados pelos usuários, e, após, a pessoa é
encaminhada ao balcão de atendimento;
Que no momento da visita foi indagado a dois usuários se o atendimento estava demorando para acontecer, tendo estes respondidos que não;
E que, segundo informações do servidor Wesley de Lima, o órgão não recebe, em sua dependência, taxas e tarifas cobradas pelo Detran pela
prestação de ser- viço, estas são geradas e pagas pelos usuários em casas lotéricas e outros bancos. Que os valores das taxas e tarifas
cobradas pelo Detran são informadas no site.
É o relato essencial.
Segundo se depreende dos autos, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs este procedimento, na medida em que foram
adotadas as dili- gências necessárias e feitos os encaminhamentos legais devidos. Por outro lado, realiza- da fiscalização no Detran de Picos,
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não foi constatada irregularidades, conforme atesta o relatório de inspeção anexado no presente procedimento.
Dessa forma, o arquivamento do feito é de rigor, pois atendidos os fins da sua instauração.
Nesse contexto, não restando outras diligências ou medidas a cargo desta Promotoria de Justiça a serem tomadas, promovo o ARQUIVAMENTO
do pre- sente Procedimento Administrativo, com base no art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Deixo de cientificar o noticiante da presente decisão, visto que a de- núncia se deu de forma anônima.
Publique-se em DOEMP.
Após, arquivem os autos, dando-se baixa no registro do SIMP.
CUMPRA-SE.
Picos/PI, data e assinatura eletrônica. Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
SIMP nº 000012-411/2021
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de São João da
Canabrava-PI, no tocante à garantia da imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela
Campanha Nacional de Vacinação.
Inicialmente foi requisitada à SMS de São João da Canabrava informações a respeito do quantitativo de doses de vacinas recebidas, cronograma
de vacinação do município e a forma de rastreabilidade das pessoas vacinadas para fins de aplicação da segunda dose.
Na oportunidade, foi expedida a Recomendação nº 16/2021 para que o Município e a Secretaria de Saúde adotassem as providências
necessárias, com o objetivo de garantir a ordem de vacinação dos profissionais da saúde, priorizando aqueles mais vulneráveis a COVID-19;
plano municipal de vacinação, bem como nome do servidor responsável pelo controle e distribuição; lista com o nome das pessoas que
receberam as doses; indicar o quantitativo e as condições de funcionamento das salas de vacina e postos de vacinação; estrutura física
apropriada para acondicionamento e transporte das vacinas, bem como o quantitativo de profissionais de saúde necessários para realização do
processo.
Em resposta, o referido órgão encaminhou a lista das pessoas vacinadas, com informações sobre critérios de prioridade e data de vacinação,
bem como apresentou o Plano Municipal de vacinação elaborado e aplicado no município.
Em seguida, foi requisitado que a SMS informasse como está o andamento da vacinação por idade, se as remessas estão sendo encaminhadas
pela SESAPI de maneira proporcional a população cadastrada de 18 a 59 anos, e se foi aprovado pelo conselho de
7ªPROMOTORIADEJUSTIÇADEPICOS
Av. Senador Helvídio Nunes, Centro Empresarial, Bairro: Catavento,
Picos/PI, CEP 64.600-000, Telefone (89): 3422.1141
saúde rol de grupos prioritários para a reserva de 30% das remessas, devendo encaminhar a esta Promotoria de Justiça cópia da decisão do
conselho, informando os grupos contemplados e andamento da vacinação dos grupos.
O órgão requerido alegou que o público alvo eram pessoas de 20 a 24 anos, que a SESAPI está enviando doses de maneira proporcional e de
acordo com a população cadastrada, bem como enviou cópia da ata do conselho, o qual dispõe sobre os grupos contemplados.
Posteriormente, foi expedida a recomendação nº 20/2021 para que o Pre- feito e a Secretária de Saúde do Município em referência realizem
busca ativa da população- alvo para vacinação; proceda ao levantamento do quantitativo de pessoas que foram imuni- zados com a primeira
dose da vacina e que necessitam de uma segunda dose e não retorna- ram; divulgue informações educativas acerca da vacina; realize
diariamente o registro nomi- nal/individualizado de todas as doses aplicadas no SI-PNI, entre outras medidas.
Em resposta, o Município de São João da Canabrava prestou as seguintes
informações:
A Secretaria de Saúde, através de sua equipe de imunização e com auxílio das equi- pes de saúde da família, realiza rotineiramente busca ativa
dos faltosos que não retor- nam no período aprazado para fazer uso da segunda dose da vacina;
Seguirá a recomendação quanto ao levantamento dos usuários que tomaram a pri- meira dose e não retornaram para a segunda dose;
A Secretaria de Saúde possui uma equipe de comunicação e marketing que usual- mente publica informações sobre a campanha de vacinação, o
qual inclui datas, lo- cais e doses a serem administradas, informando que ampliará a divulgação;
Todas as doses destinadas a grupos prioritários se mantem reservada na sala de vaci- na;
A Secretaria de Saúde segue o roteiro, planejamento e parâmetros do Ministério da
Saúde;
Foi destinado um servidor exclusivamente para a inserção dos dados nominais dos usuários vacinados contra a COVID no SI-PNI, alegando que
será intensificada a ro- tina diária dos registros no sistema.
Novas diligências determinando que a Secretaria Municipal de Saúde de São João da Canabrava informasse como está o andamento da
vacinação das crianças no município, se está havendo recusa da vacina por parte dos pais e, caso positivo, quais medi- das estão sendo adotas
pelo ente municipal.
Em resposta, o referido órgão informou que estão na reta final da vacina- ção das crianças de 5 a 11 anos e que quase 400 crianças dessa faixa
etária já foram vacina- das. Relatou que alguns pais foram resistentes a vacinação dos seus filhos, sendo elaborado pelo município um termo de
recusa de imunização para que esses pais assinassem se respon- sabilizando pela sua conduta. Foi anexado aos autos a lista das crianças
vacinadas.
Por fim, foi requisitado a SMS informações sobre o controle das crianças que não foram vacinadas, em razão da recusa dos pais, e a realização
de busca ativa das cri- anças que não foram vacinadas, com orientação da importância da vacinação e das conse- quências legais da omissão.
O referido órgão alegou que realizou busca ativa de todas as crianças que os pais recusaram receber a vacina e encaminhou relatório
especificando cada caso, confor- me solicitado por este parquet.
É o relatório.
O cerne da demanda vincula-se a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de São João da Canabrava, no tocante à garantia
da imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
Dessa maneira, verifica-se que o ente municipal, através das documentações carreadas nos autos, acatou integralmente as recomendações e
requisições ministeriais, inclusive vem adotando as medidas necessárias para garantir a imunização da população, não havendo denúncias que
dispõe ao contrário até o presente momento.
Neste sentido, a atuação ministerial cumpriu os fins a que se destinou, vez que as orientações contidas nas recomendações e requisições foram
efetuadas, consoante documentação encaminhada pelo Município em questão, portanto, não há necessidade de perpetuar o presente
procedimento, posto que sua natureza não pode ser ad eternum. Desta forma, caso sobrevenham óbices no tocante ao objeto deste
procedimento, o Município já se encontra ciente das medidas necessárias.
Ademais, quanto a atuação ministerial, porventura surjam demandas específicas relacionadas à temática, este Parquet voltará a atuar.
Assim, por todo o exposto, eis que exaurido o objeto aventado, promovo o ARQUIVAMENTOdo presente Procedimento Administrativo,
realizando-se os procedimentos de praxe.
Considerando que houve recusa de três pais em realizar a vacinação dos seus filhos e que refoge a atribuição desta Promotoria de Justiça atuar
na tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de infância e juventude, estando referida matéria elencada dentre as
atribuições da 2ª Promotoria de Justiça de Picos, consoante Resolução CPJ/PI nº 04/2019, extraia-se cópia do relatório de recusa dos pais contra
vacinação (documento de ID nº 53741487) e encaminhe à 2ª Promotoria de Justiça de Picos para conhecimento e providências que entender
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cabíveis.
Publique-se em DOEMP e comunique o CAODS.
7ªPROMOTORIADEJUSTIÇADEPICOS
Av. Senador Helvídio Nunes, Centro Empresarial, Bairro: Catavento,
Picos/PI, CEP 64.600-000, Telefone (89): 3422.1141
Após, arquive-se o feito, com as baixas e registros necessários no SIMP, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Re- solução nº 174/2017.
CUMPRA-SE.
Picos/PI, data e assinatura eletrônica.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça

4.12. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR 24159
NotíciadeFato
SIMP nº 000080-222/2020
DESPACHO
Trata-se de notícia de fato registrada em sistema SIMP sob nº 00080-222-2020 a partir de representação criminal apresentada diretamente à
Polícia Federal, pela pessoa de Fabiana da Silva Lustosa, porém, redirecionada a esta Promotoria de Justiça pelo Corregedor da PF (Ofício
305/2020/COR/SR/PF/PI), em razão do disposto no Art. 8º da Resolução TSE 23.396/2013, na qual requer apuração de fato tido como
calunioso/difamatório/injurioso constante do perfil Facebook Corrupção Campomaiorense, cujo titular oculto divulgava conteúdo tendente a
influenciar a campanha eleitoral de Campo Maior/PI.
Em Despacho (ID: 32004032) o Promotor de Justiça Eleitoral entendeu que o fato não se enquadra nos tipos penais de crime eleitorais contra a
honra (Art. 324, 325 e 3264/CE), haja vista que não teria sido praticado por quem é autorizado à propaganda eleitoral (candidato, partido ou
coligação), portanto, seria crime comum contra a honra, pelo que deve ser processado nas instâncias comuns e determinou a redistribuição do
feito a esta Promotoria de Justiça.
É o relatório.
Dessa forma, esclarece-se que o caso em tela, em se tratar de crimes comuns contra a honra, deveria ser procedido por ação penal de iniciativa
privada que será exercida pelo ofendido ou seu representante legal através de queixa-crime, conforme estabelece o art. 100,
§2°, do CP.
Assim, não havendo competência para que esta Promotoria de Justiça atue no feito, não resta alternativa senão o arquivamento.
Diante o exposto, DETERMINO:
a promoção de arquivamento dos autos na Promotoria de Justiça.
seja providenciada a publicação da decisão de arquivamento no Diário Oficial do Ministério Público
seja comunicado ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Maior sobre a decisão de arquivamento dos presentes autos.
Campo Maior, 12 de maio de 2022.
MárioAlexandreCosta Normando
Promotor de Justiça

4.13. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA 24160
DESPACHO
Trata-se de Representaçãode lavra de JOSÉ GARCIA RAMOS FERNANDES, Vereador do Município de Madeiro.
Em apertada síntese, o denunciante relata que a Administração Municipal de Madeiro estaria com número excessivo de funcionários com
contratos temporários e de servidores comissionados, e o quantitativo de servidores efetivos dos quadros do município já seria eficiente para
atender a demanda da Administração.
O denunciante menciona que foi feito um levantamento de aproximadamente 40 (quarenta) professores efetivos que estariam sem trabalhar e,
ainda assim, os professores estariam recebendo seus salários.
Do relato, é o que basta.
Inicialmente, ressalte-se que qualquer demanda submetida à apreciação do Ministério Público é classificada como Notícia de Fato; não por outro
motivo os presentes autos foram classificados como Notícia de Fato, por ocasião da autuação no sistema SIMP.
No caso em análise, verifica-se que o denunciante aponta um fato potencialmente ilícito, mas não traz provas do que alega, mormente não
instruir a denúncia com provas materiais do quanto alegado, tampouco aponta testemunhas dos fatos narrados, nem relaciona funcionários que
não trabalham.
Assim sendo, determino a instauração de notícia de fato, sob o número 39/2022.
Determino à notificação do denunciante para complementar a representação, no prazo de 5 (cinco) dias, com a documentação comprobatória
pertinente, com prejuízo de a Notícia de Fato ser arquivada, em caso de não haver complementação com elementos mínimos para deflagrar uma
investigação, nos termos do art. 4º, III, da Res. CNMP n. 174/2017.
Registros necessários.
Publique-se.
Luzilândia (PI), datado eletronicamente.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

4.14. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS24162
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI
Procedimento Administrativo nº 064.2021
SIMP nº 002221.361.2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento administrativo instaurado nos moldes do art. 8, I, da Resolução CNMP nº 174/2017, para acompanhar o cumprimento
de TAC firmado com José Walmir de Lima.
O Sr. José Walmir de Lima, firmou, em 10.01.2020, o TAC nº 001/2020, nos autos do Inquérito Civil n. 56.2019.000305.088.2019,
comprometendo-se, dentre outras cláusulas a pagar a seguinte multa:
"-Tendo em vista a função administrativa do investigado quando da prática da conduta descrita, fixa-se a multa base em R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais), pois o atual subsídio do cargo de prefeito municipal de Picos, pelo que sendo o ato administrativo em lume de natureza
continuada, fragmento a mesma por mês de gestão administrativa, resultando, no caso do compromitente, em multa relativa a 23 (vinte três)
meses de gestão, ensejando o importe de R$ 6.468,75 (seis mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), merecendo
reconhecimento de atenuante no importe de 15% (quinze por cento) relativa a ter sido o investigado o responsável pela suspensão da ilegalidade,
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o que resulta em multa final no valor de R$5.498,43(cincomilquatrocentosenoventaeoitoreaise quarentaetrêscentavos),a ser recolhido em
favor do Abrigo dos Idosos Joaquim Monteiro deCarvalho (Associação Beneficente João XXIII), em Picos/PI ( Banco doBrasil: 001,
Agência: 0254-2, Conta corrente: 2011-7),até o dia 10 denovembrode2020;"
Solicitou-se ao ex-gestor municipal de Picos-PI, o Sr. José Walmir de Lima, com cópia da documentação inicial, que apresentasse informações
que denotem o integral o cumprimento do item "a" do TAC nº 001/2020.
A solicitação foi atendida por meio da manifestação de ID: 34686605, em que o Sr. José Walmir de Lima aduz que deu fiel cumprimento ao TAC
nº 001/2020, efetuando o pagamento das seguintes parcelas ao Abrigo de Idosos de Picos-PI:
três centavos).
1.Em 18.02.2020 pagou R$ 500,00 (quinhentos reais); 2.Em 30.03.2020 pagou R$ 500,00 (quinhentos reais); 3.Em 23.04.2020 pagou R$ 500,00
(quinhentos reais); 4.Em 25.05.2020 pagou R$ 500,00 (quinhentos reais);
5.Em 26.08.2020 pagou R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 6.Em 14.10.2020 pagou R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);
Em 12.11.2020 pagou R$ 498.43 (quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e
Requisitou-se ao responsável pelo Abrigo de Idoso de Picos-PI que informasse e comprovasse documentalmente, no prazo de 10 (dez) dias, se
os valores acima
foram efetivamente pagos pelo Sr. José Walmir de Lima. A requisição em lume foi atendida por meio da Juntada de ID: nº 53264196.
É o relatório.
O presente Procedimento Administrativo foi instaurado para acompanhar o cumprimento do TAC nº 001/2020, celebrado com o Sr. José Walmir
de Lima em 10.01.2020 nos autos do Inquérito Civil n. 56.2019.000305.088.2019.
Conta nos autos - juntadas de ID: nº 34686605 e 53264196 - que o valor da multa pactuada no aludido Termo de Ajustamento de Conduta foi
integralmente pago.
Portanto, o presente procedimento encontra-se com seu objeto esgotado diante da atuação resolutiva desteParquet.
Por todos os fatos e fundamentos expostos, determino o ARQUIVAMENTOdo feito, por ausência de justa causa, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Deixo de comunicar as partes tendo em vista que o procedimento foi aberto em face de dever de ofício.
No azo, este Órgão Ministerial determina o que se segue:
Encaminhe-se cópia desta decisão para a 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI, órgão com atribuição na matéria de idoso, para que, caso
entenda cabível, acompanhe/fiscalize a utilização do valor de R$ 5.498,43 (cinco mil quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e três
centavos), recolhido em favor do Abrigo dos Idosos Joaquim Monteiro de Carvalho (Associação Beneficente João XXIII), em Picos/PI ( Banco do
Brasil: 001, Agência: 0254-2, Conta corrente: 2011-7),até o dia 10 de novembro de 2020).
Publique-seesta decisão no Diário do MP-PI;
Com remessa de cópia digital da presente decisão de arquivamento,
comunique-seaoE.CSMP/PIpara controle finalístico;
Após, arquive-seo feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Picos/PI, 31 de maio de 2022.
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça

4.15. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO 24163
RECOMENDAÇÃO N° 06/2022 - 4PJ/SRN
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através desta 4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, no uso das atribuições
conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público) e pelo art. 69, parágrafo único, "d", da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério
Público), e ainda:
CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil instituiu um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada da harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias (preâmbulo da Constituição da República de 1988);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade de o Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja, o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna, que confere 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 Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde), em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO o teor das declarações prestadas no bojo do Procedimento Administrativo nº 23/2021- SIMP: 000025-376/2021, noticiando que
a Secretaria Municipal de Saúde deixou de fornecer os medicamentos prescritos ao paciente LUÍS CARLOS DA SILVA TELES;
CONSIDERANDO que o uso contínuo dos medicamentos prescritos ao noticiante é indispensável à 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 vigora, no âmbito do direito à saúde, o princípio do atendimento integral, preconizado no artigo 198, II, da Constituição
Federal e no art. 7º, II, da Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica do SUS), pelo qual cabe ao Poder Público prestar a assistência, aos que necessitam do
SUS, da forma que melhor garanta o tratamento aos pacientes;
CONSIDERANDO que a inexistência de determinado medicamento no Protocolo Clínico do SUS não pode significar violação ao princípio da
integralidade do sistema, tampouco justificar a diferença entre as opções acessíveis aos usuários da rede pública e as disponíveis aos usuários
da rede privada;
CONSIDERANDO que os entes federativos União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de
medicamentos às pessoas que necessitam de tratamento médico, sendo, por conseguinte, todos esses entes legitimados a figurarem no polo
passivo de demandas com essa pretensão, sendo este inclusive o entendimento do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do
Piauí, sedimentado pela Súmula nº 02/2011.
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Secretário de Saúde do Município de São Raimundo Nonato;
1. Dispensação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do fármaco Neozine 100 mg, na quantidade prescrita a LUÍS CARLOS TELES DA
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SILVA (quatro caixas por mês), evitando-se a descontinuidade do serviço, sob pena de responsabilização civil.
EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: Esta recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às providências solicitadas,
podendo implicar na adoção de todas as providências administrativas e judiciais que se mostrem cabíveis, em sua máxima extensão, inclusive
ajuizamento de ação de improbidade administrativa e apuração de crime de responsabilidade. Ficam os destinatários da recomendação advertido
dos seguintes efeitos dela advindos:
A) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
B) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
C) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
PRAZO: 48 horas, após as quais deverão ser informadas ao Ministério Público Estadual as providências adotadas para o cumprimento da
recomendação.
ENCAMINHE-SE a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional
da Saúde e aos respectivos destinatários.
Encaminhe-se os dados do requerente, Luiz Carlos da Silva Teles, para viabilizar o contato com a Secretaria de Saúde de São Raimundo
Nonato-PI.
São os termos da recomendação administrativa do Ministério Público do Estado do Piauí.
São Raimundo Nonato/PI, 23 de junho de 2022.
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora de Justiça substituindo

4.16. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS24164
INQUÉRITO CIVIL Nº 42/2022
Portaria nº 63/2022
SIMP nº 000036-107/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI, face ao disposto no artigo 129, III,
da Constituição Federal, no artigo 36, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº 7.347/85, e
CONSIDERANDO que estabelece o art. 129, inciso III, da Constituição Federal que é função institucional do Ministério Público promover o
Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente de outros interesses difusos coletivos;
CONSIDERANDO que a regra constitucional prevista no art. 37, XVI, veda qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários, com a observância de: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com
outro de técnico ou científico; e c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
CONSIDERANDO que as regras constitucionais de acumulação de cargos e vencimentos no setor público são de observância obrigatória pelos
Estados e Municípios, que não poderão afastar-se das hipóteses taxativamente previstas na Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a averiguação das situações que configuram acúmulo ilegal de cargos é dever da Administração Pública e que a
continuidade dessas situações gera grave dano ao erário, além de comprometer a moralidade e eficiência do serviço público;
CONSIDERANDO Manifestação aportada nesta Promotoria, na qual se noticia que a servidora Marinalva Marques de Oliveira, vem acumulando
os cargos de professora efetiva da rede estadual de ensino, com o cargo de Secretária Municipal de Educação do Município de São Francisco do
Piauí-PI.
CONSIDERANDO que o acúmulo ilegal de cargos, em tese, pode configurar ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento
ilícito e causa prejuízo ao erário, com espeque na tipificação dos arts. 9º e 10 da Lei nº 8.429/92;
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL com o fito de apurar suposto acúmulo ilegal do cargo de Secretária de Educação do Município de
São Francisco do Piauí e o cargo de Professor do Estado do Piauí, com lotação na Unidade Escolar Mario Coelho Neto, pela senhora
Marinalva Marques de Oliveira Reis, em inobservância às hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação remunerada dispostas
no art. 37, XVI, CF/88, coletando informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será
analisada a possibilidade de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se no livro;
A nomeação, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, Lucas Menezes Ferreira, assessor da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, ou
eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
A comunicação a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio
Operacional de Combate à Corrupção - CACOP, enviando-lhes cópias da presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução nº 23/2007 do CNMP;
A autuação da Notícia de Fato nº 52/2022 (SIMP nº 000036-107/2022) como Inquérito Civil;
RECOMENDE-SE, pessoalmente, à servidora pública MARINALVA MARQUES DE OLIVEIRA REIS, encaminhando cópia desta portaria de
instauração, que: a) realize, imediatamente, a opção entre o cargo político de Secretária de Educação do Município de São Francisco do Piauí e o
cargo de Professor do Estado do Piauí, com lotação na Unidade Escolar Mario Coelho Neto, localizada no município de São Francisco do Piauí PI; b) informe a este Órgão Ministerial, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento dos termos desta Recomendação, representando,
eventual omissão, presunção de não acatamento; c) encaminhe a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do
recebimento da presente recomendação, prova de exoneração relativa a um dos cargos públicos acumulados
Advirta-se o destinatário acerca dos efeitos da presente recomendação, a saber: a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da
ilicitude do recomendado; b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras
responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa; c) constituir-se em elemento probatório em sede de
ações cíveis ou criminais.
8) CIENTIFIQUEM-SE a Secretaria de Administração do Estado do Piauí e o Município de São Francisco do Piauí-PI da instauração da
presente investigação, encaminhando-lhes cópia desta Portaria inaugural, bem como REQUISITEM-SE a tais órgãos que, no prazo de 10 (dez)
dias úteis, encaminhem informações acerca de eventuais medidas administrativas adotadas pela Administração Pública em face da servidora.
Publique-se. Cumpra-se.
De Teresina p/ Oeiras-PI, data da assinatura digital.
(assinado digitalmente)
JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO
Promotor de Justiça, respondendo pela 2ª PJ de Oeiras
Procedimento Administrativo nº 29/2021 (SIMP nº 000609-107/2021)
Assunto: Acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado nos autos do Inquérito Civil nº 19/2021 (SIMP 000063107/2021), visando à adoção da modalidade pregão eletrônico para o registro de preços e contratações de bens e serviços comuns, no município
de Colônia do Piauí-PI.
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Arquivamento: art. 12, caput, da Resolução CNMP nº 174/2017.
Vistos, etc.
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o fito de acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado nos
autos do Inquérito Civil nº 19/2021 (SIMP nº 000063-107/2021), com vistas à adoção da modalidade pregão eletrônico para o registro de preços e
contratações de bens e serviços comuns, no município de Colônia do Piauí-PI.
Portaria inaugural em ID 33888108.
Instado a comprovar o efetivo cumprimento da avença celebrada, o Município de Colônia encaminhou documentação e expôs que, em
15/06/2021, aderiu à Plataforma BLL COMPRAS para a realização dos pregões eletrônicos (ID 34735049).
Novamente provocado para que informasseacerca da eventual realização de pregão presencial, após a assinatura do Termo de
Ajustamento de Conduta, o ente municipal esclareceu que, desde 31/05/2021, não promove pregão na modalidade presencial.
É o que basta relatar. Decido.
Em análise minuciosa dos documentos colacionados ao procedimento, verifica-se que restou atingido o seu desiderato, uma vez que
satisfatoriamente comprovado o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta.
Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTOdo procedimento administrativo em epígrafe, comunicando-se ao Conselho Superior do
Ministério Público, em conformidade com o art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Cientifique-se desta decisão de arquivamento o Município de Colônia do Piauí-PI.
Registre-se em livro respectivo e no SIMP. Publique-se no DOEMP/PI.
Após, remetam-se os autos ao arquivo.
Cumpra-se.
De Teresina p/ Oeiras-PI, data da assinatura digital.
(assinado digitalmente)
JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO
Promotor de Justiça, respondendo pela 2ª PJ/Oeiras

4.17. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS24165
RECOMENDAÇÃO Nº 03/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através de sua representante abaixo-assinada, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988, art. 141 e art. 143, III, da Constituição do Estado do Piauí, art. 27, IV, da Lei nº
8.625/93, art. 38, I e IV, da LC nº 12/93 e no Manual de Taxonomia do Conselho Nacional do Ministério Público, e, ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição Federal), com função
institucional, dentre outras, de: a) zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados
na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, II, da CF e art. 2° da Lei Complementar n° 75/93); b) promover o
inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção de interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, III,
da Carta Magna, art. 60, VII, da Lei Complementar n° 75/93, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85 e art. 1° da Resolução CSMPF n° 87/2006); e c) a
defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e patrimônio cultural (art. 129, III, da Carta Magna e art. 50, III, da Lei Complementar n°
75/93);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção de: a) direitos constitucionais; b) do
patrimônio público e social; e c) dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal e
do art. 6°, VII, da Lei Complementar n° 75/93;
CONSIDERANDO que o assédio sexual atenta contra direitos indisponíveis da pessoa humana, violando, notadamente, seus direitos à
dignidade, honra, liberdade, autodeterminação e saúde;
CONSIDERANDO que a Administração Pública, aí inclusas as Instituições de Ensino, possuem o dever de adotar medidas protetivas e
preventivas em face de condutas passíveis de configuração de abuso sexual em quaisquer de suas formas;
CONSIDERANDO que o art. 216-A do Código Penal tipifica como crime de assédio sexual a conduta de: "Constranger alguém com o intuito de
obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao
exercício de emprego, cargo ou função."
CONSIDERANDO que as informações constantes do Procedimento Administrativo nº 14/2022 (SIMP nº 000058-109/2022), instaurado perante a
4ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, demonstram fortes elementos da prática de assédio sexual contra adolescente, ocorrida no âmbito da
Escola Municipal Alzira Tapety, situada na Localidade Briona, zona rural município de Oeiras/PI, e que tem como suposto autor do fato o
professor Arlan Marques;
CONSIDERANDO que a prática de abuso sexual contra subordinados, valendo-se do exercício de sua função, é considerada uma falta grave
praticada por servidor público, devendo ser apurada por meio de Processo Administrativo Disciplinar, nos moldes da legislação competente, de
onde se destaca a necessidade de atendimento de aspectos procedimentais voltados à garantia dos direitos dos administrados;
CONSIDERANDO que o disposto no art. 5º da Lei 8.069/90 diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos
seus direitos fundamentais;
CONSIDERANDO que as vítimas e testemunhas de violência sexual possuem direito à proteção de sua dignidade e integridade física e psíquica,
devendo tais parâmetros serem observados como direitos dos administrados na condução de processos administrativos, aí inclusos os processos
administrativos disciplinares,
R E S O L V E:
RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Oeiras/PI, Sr. José Raimundo de Sá Lopes, ea Excelentíssima Senhora
Secretária Municipal de Educação, Sebastiana Maria Lima Tapety:
Que, independentemente da existência de investigação ou processo criminal em curso, instaure Processo Administrativo Disciplinar em face do
servidor Alan Marques, ocupante do cargo de professor, com lotação na Escola Municipal Alzira Tapety, situada na Localidade Briona, zona rural
município de Oeiras/PI, para fins de apuração de infração disciplinar, consistente na prática, em ambiente escolar, de assédio sexual contra a
adolescente Kércia Vitória Brandão Menezes dos Santos, aluna da referida instituição.
Que afaste, preventivamente, sem prejuízo de sua remuneração, até ulterior deliberação, o servidor Alan Marques, ocupante do cargo de
professor, com lotação na Escola Municipal Alzira Tapety, situada na Localidade Briona, zona rural município de Oeiras/PI, a fim de evitar
influência na apuração relativa ao Processo Administrativo Disciplinar a ser instaurado, bem como forma de resguardar os direitos da adolescente
apontada como vítima de assédio sexual.
FICA, desde já, o RECOMENDADO ciente de que seu descumprimento o constitui em mora quanto às providências solicitadas, podendo implicar
propositura de Ação Civil Pública, bem como adoção de outras providências administrativas e judiciais cabíveis.
O teor desta recomendação não exclui a irrestrita necessidade de plena observância a todas as normas constitucionais e infraconstitucionais em
vigor.
Publique-se a presente Recomendação no DOEM/PI. Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Infância e da Juventude (CAODIJ).
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Oeiras-PI, data da assinatura digital.
EDNOLIA EVANGELISTA DE ALMEIDA
Promotora de Justiça titular da 3ª PJ de Oeiras/PI,
respondendo pela 4ª PJ de Oeiras/PI

5. GESTÃO DE PESSOAS
[]

5.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 24161
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 812/2022
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 19.21.0040.0016598/2022-65,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 05 a 06 de junho de 2022, 02 (dois) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família à servidora
ADALGISA DA COSTA SILVA ROCHA, Técnica Ministerial, matrícula nº 16069, lotada junto à Secretaria Geral do Ministério Público do Piauí,
conforme perícia oficial, nos termos do art. 82 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus
efeitos ao dia 05 de junho de 2022.
Teresina (PI), 23 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 813/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0700.0015842/2022-04,
RESOLVE:
CONCEDER, em 10 de junho de 2022, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde ao servidorSAMUEL UIRATAN PEREIRA MARINHO,
Técnico Ministerial, matrícula nº 382, conforme perícia oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de
janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 10 de junho de 2022.
Teresina (PI), 23 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 814/2022
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 nº19.21.0020.0016262/2022-28,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de07 a 09 de junho de 2022,03 (três)dias de licença para tratamento de saúde da servidoraALMERA SHEILA
MOREIRA LEAL, Técnica Ministerial, matrícula nº 177, lotada junto ao PROCON MPE-PI., nos termos do art. 77 e seguintes da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 07 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 815/2022
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 19.21.0286.0013851/2022-25,
RESOLVE:
CONCEDER,em10 de junho de 2022,01 (um)dia de licença por motivo de doença em pessoa da família, ao servidorTAMIO NAIRIO FERREIRA
DE AZEVEDO, Analista Ministerial, matrícula nº 114, lotado junto à Sede das Promotorias de Justiça de Parnaíba, 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 10 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 816/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)TANIA CARLA ROCHA CASTELO BRANCO,matrícula nº 2310,de suas funções perante aSEDE DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 31 de
maiode 2022.
Teresina (PI), 23 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 817/2022
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 19.21.0011.0017253/2022-81:
RESOLVE:
CONCEDERao servidorJOSE MARQUES DA SILVA, Assessor Ministerial, matrícula 15486, lotado junto à Coordenadoria de Comunicação
Social do MPPI,02 (dois)dias de folga, para serem fruídos nos dias11 e 12 de julhode 2022,como compensação em razão de atuação na
solenidade de posse do Procurador- Geral de Justiça, realizada no dia 12 de julho de 2019, conforme PORTARIA PGJ Nº 2107/2019,sem que
recaiam descontos sob o auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 818/2022
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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 19.21.0286.0013851/2022-25,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 17 a 20 de maio de 2022, 04 (quatro) dias de licença para tratamento de saúde à servidoraZELIA BEATRIZ
MORAIS FERNANDES SOBRAL, Técnica Ministerial, matrícula 378, lotada noCentro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, conforme perícia
oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 17 de
maio de 2022.
Teresina (PI), 23 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 819/2022
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 19.21.0017.0016227/2022-48,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 08 a 09 de junho de 2022, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde à servidora ALICE CRISTINA
CARDOSO FERNANDES BATISTA, Técnica Ministerial, matrícula nº 168, lotada junto à Corregedoria Geral do Ministério Público do Piauí.,
conforme perícia oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus
efeitos ao dia 08 de junho de 2022.
Teresina (PI), 23 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 820/2022
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 19.21.0011.0017253/2022-81:
RESOLVE:
CONCEDERao servidorJOSE MARQUES DA SILVA, Assessor Ministerial, matrícula 15486, lotado junto à Coordenadoria de Comunicação
Social do MPPI,11 (onze)dias de compensação para serem fruídos nos13, 14 e 15 de julhode 2022, como compensação em razão de auxílio
aos Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 - Regional Teresina, conforme designação através
PORTARIA PGJ/PI Nº 1022/2020,e atuaçãono dia 20/04/2020 em feriado e ponto facultativo conforme PORTARIA PGJ/PI Nº 939/2020, sem que
recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 821/2022
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 19.21.0006.0016414/2022-14,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 03 a 06 de junho de 2022, 04 (quatro) dias de licença para tratamento de saúde à servidora CICÍLIA LIZA
ALMONDES SANTOS, Assessora Ministerial, matrícula nº 15444, lotada no Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente
(CAOMA), conforme perícia oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo
os seus efeitos ao dia 04 de junho de 2022.
Teresina (PI), 23 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 822/2022
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 19.21.0428.0011049/2022-23:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de17 a 19 de abrilde 2022,03 (três)dias de licença para tratamento de saúde do servidorALCIVAN DA COSTA
MARQUES, Técnico Ministerial, matrícula nº 173, lotado junto à Coordenadoria de Apoio Administrativo., nos termos do art. 77 e seguintes da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 17 de abrilde 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 823/2022
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 19.21.0193.0016224/2022-11:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de08 a 10 de junho de 2022,03 (três)dias de licença para tratamento de saúde da servidoraISABELA IBIAPINA
MATOS, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15317, lotada junto à 14ª 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 08 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 824/2022
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 19.21.0017.0016450/2022-41,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 09 a 15 de junho de 2022, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde à servidoraFRANCISCA DANIELLI
PORTELA PASSOS GALVÃO, Assessora Administrativa do PGJ, matrícula nº 15818, conforme perícia oficial, nos termos do art. 77 e seguintes
da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 09 de junho de 2022.
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Teresina (PI), 23 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 825/2022
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 19.21.0438.0015670/2022-42,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 08 a 10 de junho de 2022, 03 (três) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família à servidora
comissionadaVALÉRIA DÉBORA DE SENA ROSAL OLIVEIRA, Assessora de Procurador de Justiça, matrícula nº 15760, lotada junto à 11ª
Procuradoria de Justiça de Justiça, conforme perícia oficial, nos termos do art. 82 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de
janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 08 de junho de 2022.
Teresina (PI), 07 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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