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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ/PI24469
PORTARIA PGJ/PI Nº 2372/2022 -Republicação por incorreção
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas 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 do Promotor de Justiça VANDO
DA SILVA MARQUES,titular da 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, referentes ao 2º período do exercício de 2022,anteriormente previstas
para o período de 01 a 30 de agosto de 2022, conforme aescala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021,ficando os 30 (trinta) dias para
usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2381/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual nº
12/93,
RE S O L V E
CONCEDER ao Promotor de Justiça FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SANTIAGO JUNIOR, titular da 5ª Promotoria de Justiça de
Picos, 02(dois) dias de créditos,referentea 05(cinco) plantõesministeriais em regime desobreaviso realizados em 31/05/2020, 11 e 12/07/2020, 22
e 23/08/2020, conforme certidõesexpedidaspela Corregedoria Geral do MPPI;1/2(meio) dia de crédito do plantão ministerial de 05 de abril de
2020, conforme a Portaria PGJ/PI nº 1378/2020 e 1/2 (meio) dia de crédito do plantão ministerial de 18 de abril de 2021, conforme a Portaria
PGJ/PI nº 1718/2021,para serem compensados nos dias30 de junho e 01 de julho de 2022.
Retroajam-se os efeitos da presente portaria ao dia 30/06/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2382/2022
O PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a homologação
do Concurso Público (Regido pelo Edital nº 1 - MPPI, de 11 de julho de 2018) para Provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em
cargos de nível superior e de nível médio, conforme Edital nº 01 - MPE/PI de 10 de janeiro de 2019;
RESOLVE
1. TORNAR SEM EFEITO a nomeação, no cargo abaixo discriminado, do candidato constante no Anexo Único da presente portaria,
nomeado por meio da Portaria PGJ/PI nº 1824/2022, por perda do prazo para posse, nos termos do art. 14, § 6 da Lei Complementar nº
13, de 03 de janeiro de 1994.
ANEXO ÚNICO
I - CARGO: ANALISTA MINISTERIAL, ÁREA PROCESSUAL, NÍVEL SUPERIOR, CLASSE "A", PADRÃO 1
CLASS.

INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

14

10000960

KEUELANNE ALVES CARVALHO

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2383/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando decisão exarada
nos autos do Processo SEI nº 19.21.0075.0018791/2022-81,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) ONIVLIS MEMRAC PINTO DE OLIVEIRA, matrícula nº 20018, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria
de Justiça (CC-01), junto à 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, a partir de 08 de julho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2384/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual nº
12/93,
RE S O L V E
CONCEDER ao Promotor de Justiça SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí,
03(três) dias de créditos, referentes a 01 (um) dia de crédito de plantão ministerial realizado em 22 de abril de 2022, conforme a Portaria PGJ/PI
nº 2058/2022,01 (um) dia e 1/2 (meio) de crédito referente ao plantão ministerial realizado em 23 de abril de 2022 e 1/2 (meio)dia de crédito
referente ao plantão ministerial realizado em 24 de abril de 2022, conforme certidõesexpedidaspela Corregedoria Geral do MPPI,para serem
compensados no período de 03 a 05 de agosto de 2022,ficando 01 (um) diade crédito, correspondente ao plantão de 24 de abril de 2022, para
usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 08de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2385/2022
O PROCURADORGERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho
contido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0703.0012183/2022-06,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora DANIELE ARAÚJO LIRA, Técnica Ministerial, matrícula nº 248, para atuar como gestora do Convênio celebradoentreo
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Ministério Público do Estado do Piauí e o Município de Cabeceiras-PI, tendo como objeto a disposição de servidor para melhoria de serviços
prestados pelas Promotorias de Justiça.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2386/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0014.0018330/2022-57,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor FARUK MORAIS ARAGÃO, matrícula nº 125, para verificação de possíveis delitos ambientais e prejuízos aos moradores
da Comunidade Olho D'água do Meio, resultante de barramento no curso do Rio Parafuso, zona rural de Pedro II, no dia 08 de julho de 2022,
com efeitos retroativos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2387/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0286.0018163/2022-98,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA, Vice-Diretora do CEAF, para participar da 5ª Reunião Ordinária
do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil - CEDEMP,
bem como do XV Congresso Estadual do Ministério Público do Rio Grande do Sul, dias 10 a 13 de agosto de 2022, em Gramado-RS.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2388/2022
O PROCURADORGERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0004931/2021-66,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ/PI nº 2366/2022 para constar o seguinte:CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL à servidora DANIELLE AREA
LEÃO DANTAS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista Ministerial, matrícula nº 232, do Padrão 06, Classe B, para o Padrão 07,
Classe C de sua carreira, com fundamento no arts. 16 e 17 da Lei nº 6.237 de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos a 05 de junhode
2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2389/2022
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 VANDO DA SILVA MARQUES, titular da 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, para atuar na audiência de
custódia, referente ao Processo de nº 0802839-98.2022.818.0039, de atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de Barras, no dia 11 de julho de
2022, em substituição ao titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 11 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2391/2022
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 CLÁUDIO BASTOS LOPES, titular da 57ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela 8ª Promotoria de Justiça de Teresina, nos dias 11, 12, 14 e 15 de julho de 2022, em razão do afastamento da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 11 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2392/2022
O PROCURADORGERAL DE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual nº
12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 10 a 16 de julho de 2022, 07(sete) dias de licença para tratamento de saúde à Promotor de JustiçaMIRNA ARAÚJO
NAPOLEÃO LIMA, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993 c/c Ato PGJ/PI nº 526/2015.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 10 de julho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2394/2022
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 RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO, titular da Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, de 10 a 16 de julho de 2022, com efeitos retroativos,
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em razão do afastamento da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 11 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
[]

2.1. DECISÃO EM CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES Nº 26/202224485
CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕESNOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0826725-17.2022.8.18.0140
SUSCITANTE: 14ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI
SUSCITADO: 30ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI
DECISÃO EM CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES Nº 26/2022
Ementa:CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA COM ATRIBUIÇÃO CRIMINAL ESPECIALIZADA EM
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDAE CRIMINAL GENÉRICA. INQUÉRITO POLICIAL QUE INVESTIGA SUPOSTA PRÁTICA DOCRIME
PREVISTONOART. 157, § 3° INCISO II c/c 14 DOCPB. DÚVIDA SOBRE O ANIMUS DO AGENTE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO "IN DUBIO
PRO SOCIETATE". INCIDÊNCIA DA ALÍNEA A, INCISO II, ART. 30 DA RESOLUÇÃO CPJ/PI Nº 03/2018. CONFLITO CONHECIDO PARA
DECLARAR ATRIBUIÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA SUSCITANTE.
1. Conflito negativo de atribuições. Suscitante: 14ª Promotoria de Justiça de Teresina. Suscitado: 30ª Promotoria de Justiça de Teresina.
2. Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática docrime de Latrocínio Tentado. Conclusa a investigação, aAutoridade Policialimputou
ao acusadoprática docrimeprevistonoart. 157, § 3° inciso II c/c 14 do CPB.
3. O latrocínio é um crime complexo, que exige para sua consumação, além doanimus necandi, oanimus furandiAnte a ausência de provas
incontestáveis de que oacusado efetivamentepretendiaroubar a vítima, ou garantir a consumação do delito contra o patrimôniocom a morte do
ofendido, revela-se prematura a postura adotada pela promotoria suscitante.
4. Nesta fase da persecução penal, dúvidas acercado elemento subjetivo devem ser dirimidas em favor da sociedade. Fato que enseja a atuação
da Promotoria de Justiça com atribuição específicanos processos relativos a crimes de competência do Tribunal do Júri, nas medidas cautelares,
inquéritos policiais, peças de informação e autos de prisão em flagrante relativos aos crimes dolosos contra a vida.
5. Conflito conhecido e dirimido, declarando a atribuição da Promotoria de Justiça suscitante para atuar nos autos do Processo Nº082672517.2022.8.18.0140.

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI24461
NOTÍCIA DE FATO nº 27/2022
SIMP nº 000156-310/2022
Objeto: Denúncia encaminhada via SEI 19.21.0378.0007095/2022-55, relatando as más condições do ensino básico do município de Campo
Alegre do Fidalgo-PI, além da paralisação dos professores municipais.
PORTARIA Nº 51/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, pela Promotora de Justiça
respondendo, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente com
espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis,
bem como a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais (CF, art. 127, caput);
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público promover inquérito civil público e ação civil pública para a proteção dos interesses individuais
difusos, coletivos ou individuais homogêneos;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que disciplina a
instauração e o trâmite do Inquérito Civil e o teor da Resolução nº 01, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí
(CPJ/PI), que regulamenta a instauração de inquérito civil e procedimento preparatório preliminar, no âmbito do Ministério Público Estadual do
Piauí;
CONSIDERANDO ter sido instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 27/2022 (SIMP 000156-310/2022), peça de informação
referente a uma denúncia encaminhada via SEI 19.21.0378.0007095/2022-55, em que relata as más condições do ensino básico do município de
Campo Alegre do Fidalgo-PI, além da paralisação dos professores municipais;
CONSIDERANDO que as peças de informações noticiam que a qualidade do ensino está precária. Quando perceberam que os pais que têm
renda garantida e favorável colocam seus filhos para estudar em São João do Piauí, distante 45km, atesta-se a degradação da qualidade do
ensino. Informou também que além da precariedade, no período de pandemia que os alunos tiveram ensino remoto, depararam-se com uma
paralisação.
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da necessidade de realização de diligência, e que o prazo de
tramitação da Notícia de Fato se encontra expirado, não cabendo mais prorrogação.
RESOLVE, com fundamento no art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
CONVERTER a Notícia de Fato nº 27/2022 (SIMP 000156-310/2022) em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, adotando-se as devidas providências:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
4) Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, por correspondência eletrônica, sobre a instauração desse procedimento;
5) Oficiar novamente o Prefeito Municipal e a Secretaria Municipal de Educação de Campo Alegre do Fidalgo-PI, solicitando, no prazo de 15
(quinze) dias, para que apresentem os esclarecimentos pertinentes sobre a situação apontada, no que tange as más condições do ensino básico
do município, juntamente com a devida documentação comprobatória.
CUMPRA-SE, servindo este de solicitação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registros de praxe.
Procedida à diligência e esgotado o prazo de resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
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Promotora de Justiça
Inquérito Civil Público nº 030/2020 SIMP Nº 001692-310/2019
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
A Exma. Sra. Dra. Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, Promotora de Justiça respondendo pela 2ª Promotoria de Justiça de São
João do Piauí, por título e nomeação legais, FAZ SABER aos que este Edital vir ou dele conhecimento tiverem, que foi instaurado Inquérito Civil
Público nº 030/2020 (SIMP 001692-310/2019), com o objetivo de apurar eventuais ilícitos em razão de suposta prática de nepotismo pelo atual
prefeito do município de Pedro Laurentino, e que no seu bojo foi proferida decisão de promoção de arquivamento. Assim, vem CIENTIFICAR os
possíveis interessados, por se tratar de denúncia anônima, para, querendo, impugnar a promoção de arquivamento, deverão apresentar, dentro
de 10 (dez) dias, junto à 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, as suas razões por escrito, conforme disciplina o § 1º, do art. 10º da
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. Dado e passado nesta Promotoria de Justiça,
lavrou-se o presente edital que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado.
São João do Piauí, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

3.2. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI24462
8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI
Processo Administrativo Nº 000959-369/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Noticia de fato,tem por objeto ofício nº048/2019- 6PJ/PHB/MPPI, em que é noticiada ausência de informações sobre mandado de
interceptação telefônica referente aos autos nº 0004199-72.2015.8.18.0031.
Foi expedido o Ofício N° 375/2021 encaminhado ao senhor Christian Castro Mascarenhas — Delegado do 1° Distrito Policial solicitando
informações sobre o relatório do pedido de interceptação telefônica.
Em resposta a Autoridade Policial informou que a Representação Policial por interceptação telefônica foi realizada pelo Delegado RODRIGO
MOREIRA RODRIGUES em 16 de novembro de 2015 nos autos 0004199-72.2015.8.18.0031, em suposta prática de crime de roubo qualificado.
Ao compulsar os autos, constatou-se que a medida cautelar foi solicitada pelo Delegado de Policia Rodrigo Moreira Rodrigues, que em virtude da
desidia com o caso teria praticado em tese crime de prevaricação.
Ocorre em 29 de abril de 2021, o Delegado de Polícia Rodrigo Moreira Rodrigues veio à óbito, conforme nota de pesar publicada em diversos
endereços eletrônicos ( http://www.pc.pi.gov.br/noticia.php?id=5292).
Diante do ocorrido a persecuão penal desto suposto crime de prevaricação fica prejudicada. Portanto, deve ser aplicado ao presente caso o que
está disposto no art. 4º, inciso III, da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do
1 de 2 Rua Projetada, s/n, Bairro Conselheiro Alberto Silva, Cidade Judiciária. Parnaíba/PI, CEP 64.209-060 Fone: (86) 3321.3020
Ministério Público.
Com base no exposto, promovo o arquivamento do presente
Procedimento Administrativo, ao tempo em que determino à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba, que:
a) digitalize o procedimento, para que fique salvo, no SIMP para eventual consulta;
b) encaminhe a decisão de arquivamento para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
c) após, arquive-se, informando ao CSMP, via ofício, por meio
eletrônico;
d) publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Como esta Notícia de Fato fora encaminhada em face de
dever de ofício, deixo de cientificar o noticiante, conforme art. 4º, §2º, da Resolução 174 do CNMP.
Parnaíba - PI, 18 de novembro de 2021.
RÔMULO PAULO CORDÃO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA-PI24463
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 000097-189/2017
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
INQUÉRITO PÚBLICO CIVIL. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO: MERO INDÍCIO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE FATO CONCRETO.
INDÍCIO NÃO CONFIRMADO. PROCEDIMENTO COM PRAZO DE CONCLUSÃO EXTRAPOLADO. CARTA DE BRASÍLIA - CNMP.
ARQUIVAMENTO.
Não pode investigação perdurar infinitamente, sem confirmação de indício ou fato ensejador de sua instauração, sob pena de afronta ao princípio
da razoabilidade.
Procedimento Administrativo instaurado com base em mero indício, não confirmado durante o prazo ordinário, normativamente fixado para sua
conclusão, deve ser arquivado por falta de justa causa.
Trata-se de Inquérito Civil Público nº 000097-189/2017, instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, para apurar possível
prática de nepotismo pelo gestor municipal de Betânia do Piauí-PI, em razão da nomeação de Humberto José Cavalcante e Taciana de Jesus
Carvalho para os cargos de Secretário Municipal de Saúde e de Assistência Social, respectivamente.
Adotadas as medidas iniciais cabíveis ao feito, instaurou-se Procedimento Preparatório de Inquérito Civil, onde foi expedida a Recomendação
Administrativa nº 004/2017 (ID nº 4531959 - pág. 04/07), recomendando que o Prefeito de Betânia do Piauí-PI:
a) efetue, no prazo de trinta dias, a exoneração de todos os ocupantes de cargos de Secretários Municipais, os quais detenham grau de
parentesco consanguíneo, em linha reta ou colateral, ou afim, até o terceiro grau, com qualquer das pessoas ocupantes do cargo de Prefeito, os
quais não possuam qualificação técnica necessária para o comando da referida secretariam quais sejam: Sr. HUMBERTO JOSÉ CAVALCANTE
e Sra. TACIANA DE JESUS CARVALHO;
b) remeta a esta Promotoria de Justiça, mediante ofício, dez dias após o término do prazo acima referido, cópia dos atos de exoneração dos
secretários que se enquadram na situação acima delineada;
Ofício nº 232/2017 (ID nº 4531959 - Página Doc: 13) encaminhado ao CACOP, comunicando a instauração do presente procedimento e 233/2017
(ID nº 4531959 - Página Doc: 14) encaminhando cópia da Recomendação nº 004/2017.
Ofício nº 234/2017 (ID nº 4531959 - Página Doc: 15), encaminhado ao Prefeito de Betânia do Piauí-PI, comunicando a instauração do
procedimento em tela e remetendo a sobredita Recomendação.
Resposta da Municipalidade colacionada no ID nº 4531959 - Página Doc: 21/23, informando, em síntese, a exoneração da Secretária Municipal
de Assistência Social, Sra. Taciana de Jesus Carvalho (juntando a respectiva portaria de exoneração) e solicitando dilação de prazo em relação à
exoneração do Sr. Humberto José Cavalcante.
Em novo expediente de nº 125/2017 (ID nº 4531959 - Página Doc: 25/27), o Município de Betânia do Piauí-PI, encaminhou a portaria de
exoneração do Sr. Humberto José Cavalcante do cargo de Secretário Municipal de Saúde.
Despacho de ID nº 4531959 - Página Doc: 29 determinou a conversão do procedimento em Inquérito Civil Público.
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Portaria nº 025/2017 (ID nº 4531959 - Página Doc: 30) converteu o Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público em Inquérito Civil
Público.
Ofício nº 006/2018 (ID nº 4531959 - Página Doc: 31) encaminhou a portaria de conversão do procedimento ao CSMP.
Despacho de ID nº 4531959 - Página Doc: 32 determinou a expedição de ofício à Municipalidade para que remetesse ao órgão ministerial
informação de grau de parentesco de todos os, à época, ocupantes de cargos políticos de Betânia do Piauí-PI.
Ofício nº 123/2018 (ID nº 4531959 - Página Doc: 34) encaminhado à Prefeitura Municipal de Betânia do Piauí-PI.
Despacho de ID nº 4531959 - Página Doc: 40 determinou a prorrogação do procedimento e reiteração do ofício supra, com as advertências de
praxe.
Portaria de prorrogação de prazo nº 025/2017 juntada no evento de ID nº 4531959 - Página Doc: 41.
Ofício nº 108/2019 encaminhado ao Prefeito de Betânia do Piauí-PI, reiterando o expediente de fl. 33 (ID nº 4531959 - Página Doc: 43).
Resposta da Municipalidade colacionada no ID nº 4531959 - Página Doc: 45/54, encaminhando lista e portaria de nomeação de todos os
Secretários(as) Municipais, aduzindo possuir parentesco com o gestor municipal somente a Secretária Taciana de Jesus Carvalho, companheira
do Prefeito e atualmente Secretária Municipal de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Econômico, lotada na Secretaria de Finanças.
Despacho de ID nº 4531959 - Página Doc: 55, determinou o encaminhamento de ofício ao Município de Betânia do Piauí-PI, para que juntasse ao
procedimento comprovação de qualificação técnica da Sra. Taciana de Jesus Carvalho.
Ofício nº 020/2020 (ID nº 4531959 - Página Doc: 56) enviado à Prefeitura de Betânia do Piauí-PI.
Despacho de ID nº 4531959 - Página Doc: 57 determinou a prorrogação do procedimento e a certificação de recebimento de resposta ao
expediente nº 020/2020.
Despacho de ID nº 4531959 - Página Doc: 58 determinou a reiteração do despacho retro.
Certidão de ID nº 4531979 - Página Doc: 1 informou a virtualização do procedimento em tela.
Despacho de ID nº 4593532 - Página Doc: 1-2 determinou a prorrogação do procedimento, comunicação ao CSMP e certificação de recebimento
do ofício nº 020/2020, além de reiteração do sobredito, em caso de não recebimento de resposta.
Ofício nº 215/2022 (ID nº 384950 - Página Doc: 1) enviado à municipalidade, requisitando as informações determinadas no Despacho de ID nº
4531959 - Página Doc: 55.
Resposta oriunda do Município de Betânia do Piauí-PI colacionada no evento de ID nº D: 53837569/2 - ID: 53837569/10, aduzindo, em síntese,
que a senhora Taciana de Jesus Carvalho possui qualificação técnica para exercer o cargo de Secretária Municipal de Planejamento, Gestão e
Desenvolvimento Econômico, vez que é concursada do Município e Licenciada em Matemática, juntando documentação comprobatória de tais
alegações.
É, em sua concisão possível, o relatório do essencial.
Vieram-me os autos. DECIDO.
O presente procedimento foi instaurado para investigar possível pratica de nepotismo no âmbito do Município de Betânia do Piauí-PI.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, conveniente frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de
investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação
daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo- se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
Tendo em vista o exposto, não há fundamento para propositura de ação civil pública ou outra medida judicial ou administrativa no âmbito da
competência do Órgão Ministerial, pois, procedendo-se a uma análise atenta dos autos, observa-se que consta do inquérito civil público em
referência informações que dão conta que o servidor Humberto José Cavalcante foi exonerado do cargo de Secretário de Saúde que antes
ocupava.
Com relação à Sra. Taciana de Jesus Carvalho, consta resposta encaminhada pelo Prefeito que confirma o vínculo familiar. No entanto, alega
que atualmente a Sra. Taciana de Jesus Carvalho exerce o cargo de Secretária Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Econômico, de
natureza política, em consonância com a Súmula Vinculante nº 13 do STF. Alega, ainda, que apesar de exercer o cargo de secretária, a Sra.
Taciana de Jesus Carvalho, é servidora efetiva do Município, além de ser licenciada em matemática.
Em vistas do acima consignado, e da temática abordada na documentação inicial, o objeto do presente inquérito civil, qual seja, prática de
nepotismo pelo Gestor Municipal de Betânia do Piauí-PI, já possui entendimento pacificado na jurisprudência
brasileira, conforme teor da Súmula Vinculante nº 13, em que o Excelso Supremo Tribunal Federal editou nos seguintes termos:
"A nomeação de cônjuge, companheiro, ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3° grau inclusive, da autoridade nomeante ou
do servidor da mesma pessoa jurídica, investindo em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de
confiança, ou ainda, de função gratificada na Administração Pública direta ou indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal, e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal."
Posterior a edição do verbete sumular, a jurisprudência do STF pautou que, excetuado caso de flagrante desrespeito à lei, não há desrespeito à
súmula vinculante
13 a nomeação de parentes para os denominados cargos políticos, conforme se observa:
NOMEAÇÃO PARA CARGOS POLÍTICOS DO PRIMEIRO ESCALÃO DO PODER EXECUTIVO. CRITÉRIOS FIXADOS DIRETAMENTE PELO
TEXTO CONSTITUCIONAL. EXCEPCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA SV 13 NO CASO DE COMPROVADA FRAUDE. INOCORRÊNCIA.
NOMEAÇÃO VÁLIDA. DESPROVIMENTO. PRECEDENTES. 1. Legitimidade
recursal concorrente reconhecida (RE 985.392 RG, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/11/2017). 2. O texto constitucional estabelece os
requisitos para a nomeação dos cargos de primeiro escalão do Poder Executivo (Ministros), aplicados por simetria aos Secretários estaduais e
municipais. 3. Inaplicabilidade da SV 13, salvo comprovada fraude na nomeação, conforme precedentes
(Rcl. 7590, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/9/2014, DJe de 14/11/2014, Rcl 28.681 AgR, Primeira Turma, Rel. Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 7/2/18; Rcl
28.024 AgR, Primeira Turma, Rel, Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 29/5/18). 4. Agravos regimentais aos quais se nega provimento. (Ag. Reg.
Na Rcl 30466 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/10/2018). "1. A jurisprudência do STF preconiza
que, ressalvada situação de fraude à lei, a nomeação de parentes para cargos públicos de natureza política não desrespeita o conteúdo
normativo do enunciado da Súmula Vinculante 13." (RE 825682 AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgamento em 10.2.2015,
DJe de 2.3.2015). "Os cargos políticos são caracterizados não apenas por serem de livre nomeação ou exoneração, fundadas na fidúcia, mas
também por seus titulares serem detentores de um munus governamental decorrente da Constituição Federal, não estando os seus ocupantes
enquadrados na classificação de agentes administrativos. 2. Em hipóteses que atinjam ocupantes de cargos políticos, a configuração do
nepotismo deve ser analisado caso a caso, a fim de se verificar eventual 'troca de favores' ou fraude a lei. 3. Decisão judicial que anula ato de
nomeação para cargo político apenas com fundamento na relação de parentesco estabelecida entre o nomeado e o chefe do Poder Executivo,
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em todas as esferas da federação, diverge do entendimento da Suprema Corte consubstanciado na Súmula Vinculante nº 13." (Rcl 7590, Relator
Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgamento em 30.9.2014, DJe de 14.11.2014)" (Grifei)
Ademais, o cargo de Secretária Municipal de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Econômico ocupado pela Sra. Taciana de Jesus Carvalho
guarda pertinência com a sua formação acadêmica, qual seja, licenciatura plena em matemática. Tendo em vista de que o cargo descrito na
representação possui múnus público caracterizando a sua natureza política e que a Sra. Taciana de Jesus Carvalho possui aptidão técnica para
investidura no cargo, não restou configurada a prática de nepotismo no presente inquérito civil.
Destarte, observado o artigo 10, caput, da Res. 23/2007 do CNMP, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, em
consonância com o apurado e analisado nesta promoção, sobretudo do entendimento jurisprudencial do STF de que não se aplica a vedação ao
nepotismo, prevista na súmula vinculante nº 13, na hipótese de cargos de natureza política.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial à disposição desta Promotoria, determinando a publicação
da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, expeçam-se as certificações necessárias.
Remeta-se cópia da presente decisão ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí-PI - CSMP, para controle
finalístico, nos termos do art. 10, §2º, da Resolução nº 023/2007, do CNMP.
Com a homologação, procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de PaulistanaPI.
Expedientes necessários. Cumpra-se.
Paulistana-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021

3.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BURITI DOS LOPES-PI24464
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 01/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua agente titular da Promotoria de Justiça Única de Buriti dos Lopes, no uso de suas
atribuições legais, com esteio no art. 129, inciso VII, da Constituição Federal; da Lei Complementar Estadual nº 12/93; na Resolução CNMP nº
20/2007; no art. 8º e seguintes da Resolução CNMP nº 174/2017 e na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, nos termos da Carta Magna de 1988, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático
de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade policial;
CONSIDERANDO que estão sujeitos ao controle externo da atividade policial, na forma do art. 129, inciso VII, da Constituição Federal, da
legislação em vigor, os organismos policiais relacionados no art. 144, da Constituição Federal, bem como as policiais legislativas ou qualquer
outro órgão ou instituição, civil ou militar, à qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e persecução
criminal, conforme prevê o art. 1º da Res. nº 20/2007, do CNMP;
CONSIDERANDO que, entre as atribuições do controle externo concentrado da atividade policial, o art. 4º, inciso I, da Resolução nº 20/2007, do
CNMP, determina aos órgãos do Ministério Público o dever de realizar visitas ordinárias nos meses de abril ou maio e outubro ou novembro em
repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamento militares existentes em sua área de atribuição;
CONSIDERANDO que se instaurou o Procedimento Administrativo nº 000278-284/2022, com vistas a acompanhar a realização de visitas
técnicas à Delegacia de Polícia Civil de Buriti dos Lopes;
CONSIDERANDO que se realizou na data de 31 de maio de 2022 visita de inspeção, preenchendo-se formulário com dados referentes ao
período compreendido de 1º de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021;
CONSIDERANDO que, no ato da visita, este Órgão Ministerial constatou que a estrutura física do prédio da Delegacia de Polícia de Buriti dos
Lopes encontra-se precária, com rachaduras, área externa necessitando de roço e faxina, infiltrações e outros problemas estruturais, conforme
fotografias em anexo;
CONSIDERANDO que o quadro de pessoal da Delegacia de Polícia Civil de Buriti dos Lopes, é composto somente de 05 pessoas 01 Delegado,
04 Agentes, deste dois são idosos, que não detêm de conhecimentos tecnológicos, o que dificulta, sobremaneira, não só o atendimento ao
público, mas também, a realização de atividades do próprio labor e diligências 01 servidor cedido da Prefeitura;
CONSIDERANDO que a Delegacia de Polícia Civil de Buriti dos Lopes não tem escrivão de carreira, situação que também prejudica
sobremaneira e atrasa os trabalhos;
CONSIDERANDO que a Delegacia de Polícia Civil de Buriti dos Lopes atende cinco municípios, totalizando mais 60.000 (sessenta mil)
habitantes;
CONSIDERANDO que se constatou, ainda, por ocasião da visita técnica, que não há servidor ou servidora para realizar a faxina cotidiana das
dependências do prédio da Unidade de Polícia Civil;
RESOLVE RECOMENDAR:
01 - AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ AOS DELEGADO-GERAL E DELEGADO-GERAL DA
DELEGACIA DE INTERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ que:
a) Seja nomeado de 01 (um) Escrivão de carreira e, de pelo menos, mais 05 (cinco) Agentes de Polícia Civil, tendo em vista o aumento da
criminalidade nos municípios que compreendem a atuação da Delegacia de Polícia da Comarca de Buriti dos Lopes, onde estão acontecendo
delitos complexos e sensíveis para serem investigados, como homicídios cometidos por faccionados, estupros, latrocínios, roubos seguidos de
morte e tráfico de drogas, dentre outros;
b) Seja providenciados reparos e limpeza na estrutura física do prédio da Unidade de Polícia Civil de Buriti dos Lopes, a qual contém infiltrações,
rachaduras, dentre outros aspectos estruturais, que necessitam de melhorias, conforme constatam as fotos em anexo a esta Recomendação;
c) Sejam adotadas providências quanto à celebração de convênios entre a Unidade de Polícia e o município de Buriti dos Lopes, com objetivo de
cessão servidor, para fins de realização de serviços gerais periódicos no prédio da referida Unidade Policial;
d) Sejam adotadas providências de envio de material de consumo e permanente à Unidade Policial, como resmas de papéis, objetos de
escritório, impressora e computadores, tendo em vista, inclusive, que 01 computador e 01 impressora, atualmente utilizados são do próprio
Delegado.
Fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta Recomendação, para que os destinatários, através de seus
representantes legais, se manifestem sobre o acatamento da presente Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de
Buriti dos Lopes, pelo e-mail primeira.pj.buritidoslopes@mppi.mp.br, as providências tomadas e a documentação hábil a provar o seu fiel
cumprimento.
Ficam cientes os notificados de que a presente notificação tem natureza RECOMENDATÓRIA e PREMONITÓRIA, no sentido de prevenir
responsabilidade civil e administrativa, a fim de que no futuro não se alegue ignorância quanto à extensão dos fatos noticiados.
Encaminhe-se a RECOMENDAÇÃO aos seus destinatários, para fins de conhecimento e cumprimento, bem como seja encaminhada para a
devida publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público.
Finalmente, comunique-se igualmente, por endereço eletrônico, aos Coordenadores do GACEP/MPPI e CAOCRIM/MPPI.
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Cumpra-se com urgência.
Buriti dos Lopes (PI), 08 de Julho de 2022.
BEL.ª FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA

3.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI24465
PORTARIA N.º 40/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
OBJETO: acompanhar o cumprimento da IN n.º 03/2018, do TCE, bem assim, os procedimentos de contratação de empresas para
realizar a publicação de atos oficiais.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 2.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca/PI, com fundamento no art. 129,
inc. VI, da Constituição Federal; art. 26, inc. I, da Lei n.º 8.625/93; art. 8.º, inciso II, da Res. CNMP n.º 174/2017 e ainda,
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a
defesa dos Princípios da Impessoalidade e da Publicidade (CF, art. 37, caput);
CONSIDERANDO que uma das manifestações do Princípio da Publicidade é a publicação de leis e atos administrativos, previstos no art. 1.º da
LINDB e em diversos outros dispositivos legais;
CONSIDERANDO que a Constituição Estadual preceitua que na inexistência de veículo oficial de imprensa, as publicações municipais devem se
dar através de Diário Oficial (CE, art. 28, P. Único);
CONSIDERANDO que às publicações oficiais devem se revestir de fácil acesso à população e órgãos de controle, sem prejuízo da autenticidade,
disponibilidade e integridade das informações (Lei 12.527/2011, art. 6º, I e II);
CONSIDERANDO que a Instrução Normativa n.º 03/2018, do TCE-PI, com fito de garantir a segurança das informações, cfr. exigido pela Lei
12.527/2011, estabelece uma série de critérios para que veículos de comunicação possam públicos ou privados possam realizar publicações
oficiais;
CONSIDERANDO que até maio de 2021, existia apenas uma empresa habilitada pelo TCE/PI a prestar serviços de publicação impressa e virtual
de atos públicos, pelo que as contratações da referida empresa se davam por inexibilidade de licitação, cfr. art. 25, da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO que, após maio de 2021, existem, pelo menos, duas empresas habilitadas pelo TCE a prestar o serviço de publicação oficial,
pelo que resta necessário averiguar como vem se dando a contratação do serviço de publicações oficiais,
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de estabelecer diagnóstico sobre a forma como vem se dando
as publicações oficias nos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São João da Fronteira/PI, bem assim, como vem se dando a
eventual contratação de empresa para prestação deste serviço.
a) Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP,
publicando-a no DOEMP;
b) Comunique-se, por meio eletrônico, ao CSMP e ao CACOP/MPPI a instauração do presente PA;
c) Reitere-se o Ofício n.º 411/2022, concedendo o prazo de resposta de 10 (dez) dias.
d) Nomeia-se para fins de secretariamento do presente PA o assessor de PJ já responsável por este.
Cumpra-se.
Piracuruca/PI, datado e assinado eletronicamente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RESPONDENDO
PPICP N.º 004/2021
SIMP: 000191-174/2021
OBJETO: APURAR POTENCIAL ERRO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, VEZ QUE ESTARIA SENDO
LIQUIDADO E PAGO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ORIUNDA DE CONTA DE PESSOA FÍSICA.
EMENTA: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. POSSÍVEL ERRO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE
CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUPOSTO PAGAMENTO REALIZADO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ORIUNDA DE PESSOA
FÍSICA. MUNICÍPIO DE PIRACURUCA/PI. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA
MANUTENÇÃO DO PROCEDIMENTO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N.º
004/2021 (SIMP 000191-174/2021), instaurado com o objetivo de apurar potencial erro na execução orçamentária de contrato administrativo, vez
que estaria sendo liquidado e pago através de transferência bancária oriunda de conta de pessoa física.
O presente procedimento teve origem a partir das declarações da Sra. Maria Mendes de Cerqueira Neta, a qual noticiou que alugou um imóvel ao
Município de Piracuruca/PI para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), mediante contrato administrativo. Todavia, quando
do distrato, recebeupagamento no importe de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), correspondente aos 15 (quinze) dias de locaçãodo mês
de abril/2021,o qual não foi transferido pela conta oficial do Município, mas deconta bancária de terceiro(ID. 32876048).
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, realizou-se pesquisa nos sítios eletrônicos Licitações Web/TCE e Diário Oficial
dos Municípios (DOM), a fim de localizar registros e documentos relativos ao contrato em lume, conforme certificado nos autos (ID. 32980607).
Além disso, solicitou-se, mediante ofício, informações sobre os fatos ao Controlador Geral do Município de Piracuruca/PI, Sr. Luciano de Sousa
Brito (ID. 32981400).
Em resposta, este informou que jamais realizou pagamento de qualquer parcela mediante transferência bancária de conta de pessoa física,
porquanto as parcelas referentes à vigência do contrato (janeiro, fevereiro e março) foram todas adimplidas mediante transferência de conta de
titularidade da Prefeitura de Piracuruca/PI (FMS Custeio SUS). Como documentos comprobatórios, encaminhou os respectivos comprovantes de
pagamento (ID. 33065169).
Com o intuito de melhor instruir o feito, realizou-se audiência extrajudicial, no dia 18/10/2021, por videoconferência, oportunidade em que se
procedeuà oitiva dos envolvidos, conforme ata acostada aos autos (ID. 33997748).
Adiante, em atenção à notificação ministerial, o Sr. Manoel Francisco da Silva, Secretário Municipal de Finanças, a quem se atribuiu a realização
da suposta transferência irregular, apresentou manifestação por escrito, com cópia do contrato e os termos de rescisão, entrega, recusa e
postagem das chaves nos Correios (ID. 34017508).
Outrossim, a Procuradoria-Geral de Piracuruca/PI encaminhou cópia integral do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação n.º 007/2021,
referente ao contrato em apreço (ID. 34679553).
Por fim, com a finalidade de verificar a veracidade da motivação que deu azo à rescisão do contrato em apreço, realizou-se diligência de inspeção
in loco por este Membro do Ministério Público no novo endereço de funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) desta urbe,
consoante relatório juntado aos autos (ID. 34201105).
Eis o sucinto relatório.
Passo a decidir.
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O objeto do feito se restringiu a investigar potencial erro na execução orçamentária de Contrato Administrativo n.º 017/2021, vez que estaria
sendo liquidado e pago através de transferência bancária oriunda da conta pessoal do Secretário Municipal de Finanças de Piracuruca/PI. Após
regular instrução no feito, todavia, vislumbra-se, pelo lastro probatório produzido, carecer o presente procedimento preparatório de
inquérito civil de justa causa.
Em análise acurada da documentação apresentada pelo Município de Piracuruca/PI (ID. 34679553), percebe-se que a execução orçamentária do
contrato sub examine ocorreu em consonância com a normalidade legal vigente no ordenamento jurídico pátrio.
Isso porque o mencionado contrato teve o início de sua execução na data de 12 de janeiro de 2021, tendo sido rescindido unilateralmente pela
Administração Pública em 29 de março de 2021, conforme publicação realizada no Diário Oficial dos Municípios (Ano XIX, 01 de Abril de 2021,
Edição IVCCXCI).
Nesse sentido, considerando o período de vigência do contrato em tela, mostra-se insubsistente, por ora, a dívida alegada pela
representante (relativaao pagamento do mês de abril/2021). Consequentemente, a irregularidade outrora denunciada também não é
razoável, porquanto a transferência bancária oriunda da conta de terceiro se revelou alheia à execução orçamentária do contrato
administrativo em lume.
Ademais, os comprovantes de pagamento coligidos aos autos são aptos a demonstrar que os valores referentes aos 03 (três) meses de locação
foram adimplidos integralmente pelo Município de Piracuruca/PI, mediante conta do Fundo Municipal de Saúde.
No que diz respeito a motivação do ato de rescisão contratual, convém mencionar que a rescisão unilateral de contrato administrativo constitui
prerrogativa da Administração Pública, tratando-se de cláusula exorbitante, decorrente da supremacia do interesse público. Nesse sentido,
dispõem os arts. 78 e 79 da Lei n.º 8.666/93, in verbis:
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;
No caso em apreço, a rescisão contratual foi motivada pela necessidade do imóvel locado obedecer às leis e normas de acessibilidade. Assim
sendo, compreendo não caber ao Ministério Público se imiscuir na discricionariedade do Poder Executivo, mas sim aferir se, no âmbito daquela
escolha de cunho administrativo, o respeito à lei está imperando.
Sobre esse ponto, em inspeçãoin loco, este Membro do Ministério Público verificou que o CAPS/Piracuruca passou a funcionar em imóvel que
apresenta condições de acessibilidade, circunstância que evidencia a verossimilhança da motivação do ato administrativo.
Com isso, traçadas tais premissas, não vislumbro lastro probatório mínimo a dar continuidade a investigação ou até mesmo ao ajuizamento de
qualquer demanda. Falta, portanto, justa causa a manutenção deste procedimento.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, com
fundamento no art. 10 da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público/CNMP, sem prejuízo
de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se em DOMPPI.
Cientifique-se os interessados.
Comunique-se, via SEI, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP/MPPI).
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ao
Conselho Superior do Ministério Público (art. 9, § 1.º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1.º, da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP).
Expedientes necessários.
Piracuruca/PI, datado e assinado digitalmente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RESPONDENDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N.º 013/2021
SIMP: 000545-174/2021
OBJETO: INVESTIGAR POSSÍVEL AFRONTA AO DIREITO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE HÍGIDO, EM RAZÃO DE POLUIÇÃO SONORA
PROVENIENTE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL "OPEN BAR CLUB", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA/PI.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N.º 013/2021 (SIMP 000545-174/2021),
instaurado por meio da Portaria n.º 013/2021, com o objetivo de investigar possível afronta ao direito à saúde e ao meio ambiente hígido, em
razão de poluição sonora proveniente do estabelecimento comercial "Open Bar Club", localizado no Município de Piracuruca/PI.
O presente procedimento teve origem a partir das declarações do Sr. Natanael Cardoso, o qual relatou que o aludido estabelecimento comercial
promove eventos que causam poluição sonora e transtorno à saúde dos vizinhos.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, solicitou-se à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Piracuruca/PI a
realização de vistoria no local noticiado. Em resposta, esta encaminhou ficha de vistoria de campo, conclusiva no sentido de que não restou
identificada a emissão de poluição sonora no momento da vistoria, bem como que o empreendimento não possuía alvará de funcionamento,
tampouco licença, certidão ou autorização emita pela Prefeitura (ID. 33951393/4).
Após solicitação ministerial, a Prefeitura de Piracuruca/PI corroborou as informações supracitadas, esclarecendo que o estabelecimento em
apreço não se enquadra em condições de funcionamento regular, pelo que o alvará de funcionamento não foi liberado (ID. 33951393/6).
Instado a se manifestar, o proprietário do estabelecimento informou que os fatos narrados na ficha de atendimento não correspondem à verdade,
vez que os eventos são realizados com volume razoável, sendo este reduzido a partir de meia-noite. Por fim, solicitou prazo para obtenção
doalvará de funcionamento (ID. 33951393/7).
Por sua vez, a 5.ª CIA/12.º BPM informou que foi intensificado o policiamento ostensivo nas proximidades do estabelecimento comercial "Open
Bar Club", oportunidade em que foi constatada a incidência de poluição sonora, bem como outras ocorrências policiais no local citado, razão pela
qual a polícia militar teve que intervir algumas vezes, tanto no que diz respeito à poluição sonora, quanto ocorrências de ameaça, desacato e
agressão física (ID. 34159308/3).
Diante disso, foi encaminhada cópia dos autos à 1.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca/PI, para conhecimento e adoção de medidas no âmbito
criminal.
Adiante, foi expedida a Recomendação Ministerial n.º 004/2021 ao proprietário do estabelecimento, recomendando-se, em síntese, a obtenção de
licenças;a utilização deaparelhos sonoros em volume que não possa causa prejuízo à tranquilidade alheia; além da afixação de aviso contendo a
proibição da utilização de som automotivo no local (ID. 34316385/2).
Em resposta, o destinatário informou que o aludido instrumento recomendatório não mais se aplica, haja vista que optou pelo fechamento do
empreendimento, desde o dia 26 de novembro de 2021 (ID. 53258931/2).
Por fim, o Oficial de Diligências desta Promotoria de Justiça verificou in loco a veracidade das informações apresentadas, conforme certidão
juntada aos autos (ID. 53771385/2).
É o relatório.
Passo a decidir.
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De acordo com o artigo 225, caput, da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
No contexto constitucional, a proteção ambiental está elevada como direito fundamental da pessoa humana, essencial para manter uma boa
qualidade de vida. Nas palavras de José Afonso da Silva:
A proteção ambiental, abrangendo a preservação da Natureza em todos os seus elementos essenciais à vida humana e à manutenção do
equilíbrio ecológico, visa tutelar a qualidade do meio ambiente em função da qualidade da vida, como uma forma de direito fundamental da
pessoa humana (SILVA, 2009, p. 58)¹.
No caso em apreço, este inquérito civil público buscou investigar possível degradação da qualidade ambiental provocada pelo estabelecimento
comercial "Open Bar Club", decorrente da emissão excessiva de ruídos, potencialmente prejudiciais à saúde e bem-estar da população.
Nessa senda, foram empreendidas diversas diligências, a fim de identificar possíveis irregularidades, saná-las e/ou responsabilizar aqueles que
lhes deram causa, notadamente com a solicitação de vistoria in loco, expedição de Recomendação Ministerial ao proprietário do bar, além da
remessa de cópia dos autos à promotoria criminal.
Ocorre que, durante a tramitação do feito, colacionou-se a informação de que o empreendimento encerrou suas atividades, de modo que, na
atual conjuntura, os eventos supostamente ensejadores dos ruídos excessivos não mais persistem.
Sendo assim, tendo em vista a adoção de medidas visando a resolutividade do procedimento em apreço, assim como havendo a posterior perda
do objeto, não se vislumbra outras providências a serem adotadas, sendo o arquivamento a medida que se impõe.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, com
fundamento no art. 10 da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público/CNMP.
Publique-se em DOMPPI.
Cientifiquem-se os interessados.
Comunique-se ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA), com cópia desta decisão.
Após, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL ao Conselho Superior do Ministério Público
(art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público CNMP).
Expedientes necessários.
Piracuruca/PI, datado e assinado digitalmente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RESPONDENDO
¹SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 02/2021
SIMP: 000031-174/2021
OBJETO: ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS AÇÕES ADOTADAS PELO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A
IMUNIZAÇÃO DOS PÚBLICOS-ALVO PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E O RESPEITO A ORDEM PRIORITÁRIA ESTABELECIDA
PELA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 02/2021, instaurado com o objetivo de acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo
Município de Piracuruca/PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à ordem prioritária
estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, requisitou-se à Secretaria Municipal de Saúde de Piracuruca/PI informações
sobre o quantitativo de doses da vacina contra COVID-19 recebidas pelo Município, o cronograma de vacinação adotado, os critérios utilizados
para a vacinação, bem como dados relativos ao controle e rastreabilidade das pessoas vacinadas para a aplicação da segunda dose da vacina.
Em observância à solicitação ministerial, a Secretaria Municipal de Saúderespondeu integralmente aos quesitos formulados, esclarecendo que o
cronograma de vacinação no município está condicionado à dispensação das doses de vacina pela Secretaria de Estado da SaúdeSESAPI/Regional de Saúde em Piripiri/PI, bem como que os primeiros trabalhadores/profissionais que receberam a vacinação foram aqueles
vinculados aos serviços ligados ao enfrentamento direto à pandemia do novo Coronavírus.No tocante a rastreabilidade, inteirou que foram
desenvolvidas planilhas de cadastro para todos os profissionais de saúde que tomaram a dose da vacina e que o próprio Ministério da Saúde
dispõe de sistemas de informação capazes de rastrear as doses aplicadas (ID. 32350408).
Adiante, foi expedida a Recomendação Ministerial n.º 01/2021, destinada àPrefeitura Municipal e àSecretaria de Saúde de Piracuruca/PI, para a
adoção de todas as medidas para garantir a imunização dos públicos-alvo e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional
de Vacinação.
Em resposta, o executivo municipal comunicou o integral acatamento do texto recomendatório, nos exatos termos informados (ID. 32404108). Por
sua vez, a Secretaria Municipal de Saúde reiterou o acatamento da aludia recomendação e informou o cumprimento de todas as disposições
recomendadas também pelo Ministério de Saúde, tais como organização, logística, públicos-alvo e etc.
Posteriormente, foi celebrado Termo de Ajustamento de Conduta com os supracitados órgãos com o fito de garantir o respeito à ordem prioritária
estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação. Ademais, como forma de fiscalizar o cumprimento dos termos acordados, foi realizado
acompanhamento junto àmunicipalidade sobre as medidas desempenhadas(ID. 33809562).
É o relatório.
Passa-se a fundamentação.
Tendo em vista as informações supracitadas, verifica-se que o presente procedimento se restringia a acompanhar o respeito à ordem prioritária
de vacinação estabelecida pelo Ministério da Saúde, no município de Piracuruca/PI. Sucede que, na atual conjuntura, considerando os avanços
no estágio de vacinação nacional, não se mostra necessário e nem mesmo útil amanutenção do procedimento em testilha.
Nesse sentido, não existe mais razão para a subsistência deste procedimento, porquanto, hodiernamente, a campanha de vacinação nacional se
encontra em estágio avançado, contemplando toda a população apta a recebê-la, não havendo mais o que se falar em ordem prioritária de
vacinação. Portanto, o arquivamento à medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 12.ºda Resolução n.º 174,
de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público/CNMP.a presente Decisão de Arquivamento de PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão do art. 12.º da Resolução n.º 174, de 4 de julho de 2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público/CNMP.
Comunique-se o arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde
(CAODS/MPPI), com cópia desta decisão.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema SIMP.
Publique-se em DOEMPI.
Deixo de submeter
Cumpra-se.
Piracuruca/PI, datado e assinado digitalmente.
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JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RESPONDENDO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 04/2021
SIMP: 000033-174/2021
OBJETO: ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS AÇÕES ADOTADAS PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA, COM O OBJETIVO DE
GARANTIR A IMUNIZAÇÃO DOS PÚBLICOS-ALVO PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E O RESPEITO À ORDEM PRIORITÁRIA
ESTABELECIDA PELA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 04/2021, instaurado com o objetivo de acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo
Município de São João da Fronteira/PIcom o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à ordem prioritária
estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, requisitou-se à Secretaria Municipal de Saúde de São João da Fronteira/PI
informações sobre o quantitativo de doses da vacina contra COVID-19 recebidas pelo Município, o cronograma de vacinação adotado, os critérios
utilizados para a vacinação, bem como dados relativos ao controle e rastreabilidade das pessoas vacinadas para a aplicação da segunda dose da
vacina.
Em observância à solicitação ministerial, a Secretaria Municipal de Saúde respondeu integralmente aos quesitos formulados, esclarecendo que
recebeu da Regional de Saúde de Piripiri/PIo primeiro lote de vacinas contra o COVID-19, com a quantidade de 26 (vinte e seis) doses, que
correspondiam ao total de 34% (trinta e quatro por cento) do total do número de profissionais de saúde cadastrados no município. No tocante ao
cronograma, informou que as vacinas seriam administradas de acordo com o informe técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a
COVID-19.No que se refere à rastreablidade para aplicação da segunda dose, foi informado que seria realizada consoante o protocolo
estabelecido pelo Ministério da Saúde(ID. 32404772).
Adiante, foi expedida a Recomendação Ministerial n.º 03/2021, destinada àPrefeitura Municipal e àSecretaria de Saúde de São João da
Fronteira/PI, para a adoção de todas as medidas para garantir a imunização dos públicos-alvo e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela
Campanha Nacional de Vacinação.
Ademais, foi efetuado acompanhamento junto à municipalidade sobre as medidas desempenhadas, mormente acerca do percentual do público
vacinado, bem como sobre como estariam sendo feitas as buscas ativas daqueles que não compareceram para receber a primeira dose da
vacina contra COVID-19(ID. 34140684).
Com o intuito de garantir o integral acatamento das medidas recomendatórias, foi realizado reunião virtual com oSecretáriode Saúde do
Município, oportunidade em que restaram esclarecidos pontos acerca do cenário pandêmico no município de São João da Fronteira/PI,
notadamente sobre a porcentagem de doses aplicadas e realização de busca ativa da população,a fim de que todos sejam contemplados com o
esquema vacinal completo (ID. 53866252).
É o relatório.
Passa-se à fundamentação.
Tendo em vista as informações supracitadas, verifica-se que o presente procedimento se restringia a acompanhar o respeito à ordem prioritária
de vacinação estabelecida pelo Ministério da Saúde, no município de São João da Fronteira/PI. Sucede que, na atual conjuntura, considerando
os avanços no estágio de vacinação nacional, não se mostra necessário e nem mesmo útil amanutenção do procedimento em testilha.
Nesse sentido, não existe mais razão para a subsistência deste procedimento, porquanto, hodiernamente, a campanha de vacinação nacional se
encontra em estágio avançado, contemplando toda a população apta a recebê-la, não havendo mais o que se falar em ordem prioritária de
vacinação. Portanto, o arquivamento à medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 12.ºda Resolução n.º 174,
de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público/CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12.º da Resolução n.º 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público/CNMP.
Comunique-se o arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde
(CAODS/MPPI), com cópia desta decisão.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema SIMP e no livro próprio.
Publique-se em DOEMPI.
Cumpra-se.
Piracuruca/PI, datado e assinado digitalmente.
JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RESPONDENDO

3.6. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA/PI24466
NOTÍCIA DE FATO
SIMPNº000827-054/2018
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato instaurada na 7ª PJ/PHB, após Auto de Infra- ção encaminhado pelo IBAMA, apresentando a possível prática da
conduta previs- ta no art. 46 (TRANSPORTAR MADEIRA SERRADA SEM LICENÇA DA AUTORIDADE) da
Lei nº 9.605/98, por parte de GENESIO FRANCISCO MARCOS.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem assim a promoção da ação penal pública nos termos da lei (arts. 127-129, da CF/88), sendo-lhe ainda garantidos poderes
investigatórios, que devem ser instru- mentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos fundamentais dos
investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeri- dade e eficiência (Resolução nº 181/2017 do CNMP).
Em consulta ao sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, verifi- ca-se que o fato narrado no presente procedimento já foi objeto de
investigação policial, resultando na instauração do TCO nº 9144140-E e judicializado no PJe sob o nº 0800292-66.2018.8.18.0123, conforme
deflui da consulta realizada no sítio do TJPI.
Assim, até o presente momento, o interesse público, no caso, encon- tra-se devidamente acautelado, tendo em vista a adequada submissão dos
fatos à autoridade policial e à autoridade judicial, não havendo, assim, mais razão para sua tramitação ministerial, por perda de seu objeto na
esfera administrativa.
Deste modo, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, verbis, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato,
sem prejuí- zo de reavaliação do caso, uma vez que o fato epigrafado já está sendo objeto de investigação policial:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (RedaçãoalteradapelaResoluçãonº189,de18dejunhode2018)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou deaçãojudicialoujáseencontrarsolucionado;(Redaçãoal-terada pela
Resoluçãonº189,de18dejunhode2018)
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À Secretaria Unificada, determino:
Encaminhe-se a presente promoção de arquivamento para publicação no diário do Ministério Público;
Comunique-se ao Conselho Superior do MPPI;
É a promoção de arquivamento.
Parnaíba (PI), 28 de janeiro de 2022.
EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA
Promotor de Justiça - 7ª PJ/PHB
NOTÍCIA DE FATO
SIMPNº000829-054/2018
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato instaurada na 7ª PJ/PHB, após Auto de Infra- ção encaminhado pelo IBAMA, apresentando a possível prática da
conduta previs- ta no art. 46 (TRANSPORTAR MADEIRA SERRADA SEM LICENÇA DA AUTORIDADE) da
Lei nº 9.605/98, por parte de FÁTIMA VICTOR DE SOUZA.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem assim a promoção da ação penal pública nos termos da lei (arts. 127-129, da CF/88), sendo-lhe ainda garantidos poderes
investigatórios, que devem ser instru- mentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos fundamentais dos
investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeri- dade e eficiência (Resolução nº 181/2017 do CNMP).
Em consulta ao sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, verifi- ca-se que o fato narrado no presente procedimento já foi objeto de
investigação policial, resultando na instauração do TCO nº 9141194-E e judicializado no PJe sob o nº 0800287-44.2018.8.18.0123, conforme
deflui da consulta realizada no sítio do TJPI.
Assim, até o presente momento, o interesse público, no caso, encon- tra-se devidamente acautelado, tendo em vista a adequada submissão dos
fatos à autoridade policial e à autoridade judicial, não havendo, assim, mais razão para sua tramitação ministerial, por perda de seu objeto na
esfera administrativa.
Deste modo, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, verbis, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato,
sem prejuí- zo de reavaliação do caso, uma vez que o fato epigrafado já está sendo objeto de investigação policial:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (RedaçãoalteradapelaResoluçãonº189,de18dejunhode2018)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou deaçãojudicialoujáseencontrarsolucionado;(Redaçãoal-terada pela
Resoluçãonº189,de18dejunhode2018)
À Secretaria Unificada, determino:
Encaminhe-se a presente promoção de arquivamento para publicação no diário do Ministério Público;
Comunique-se ao Conselho Superior do MPPI;
É a promoção de arquivamento.
Parnaíba (PI), 28 de janeiro de 2022.
EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA
Promotor de Justiça - 7ª PJ/PHB
Notícia de fato
SIMP:000017-372/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato instaurada na 7ª PH/PHB, após denúncia oriunda do Centro Especializado da Assistência Social - CREAS,
apresentando a possível prática da conduta prevista no art. 136, §3° (maus-tratos a menor de catorze anos) do Código Penal, por parte da
pessoa de nome Antônio Gleicio da Conceição.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem como a promoção da ação penal pública nos termos da lei (arts. 127/129 da CF/88), sendo-lhe ainda garantidos poderes
investigatórios, que devem ser instrumentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos fundamentais dos
investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução nº 181/2017 do CNMP).
Compulsando os autos, verifica-se que a Delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher - DEAM, através do ofício nº
229/2022, asseverou que foram realizadas diligências para intimar a pessoa de nome Antônio Gleicio da Conceição, todavia, ele não foi
localizado para dar início às investigações.
Ademais, o suposto autor do fato é morador de rua, sendo informado no Relatório de Intimação que o endereço apontado pelo CREAS é uma
casa que se encontra em estado de abandono e apesar dos esforços empreendidos pela equipe policial, não foi possível proceder com a sua
localização e intimação a fim de que ele comparecesse à Delegacia para os devidos procedimentos.
Neste viés, a presente notícia de fato continua desprovida de elementos de prova e de informações mínimas para o início de uma apuração, visto
que o possível autor do fato se encontra em local incerto e não sabido, vez que é pessoa em situação de mendicidade, não sendo, portanto,
possível localizá-lo para atender à intimação e assim complementar os fatos narrados, tornando praticamente impossível a busca de dados
complementares nos sistemas dos órgãos de investigação.
Deste modo, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, verbis, promovo o arquivamento da presente Notícia de
Fato, sem prejuízo de reavaliação do caso, uma vez que o fato epigrafado já fora objeto de investigação policial:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (RedaçãoalteradapelaResoluçãonº189, de18dejunhode2018)
III - for desprovida de elementos de prova ou de informaçãomínimos para o início de uma apuração, e o noticiante nãoatender à
intimação para complementá-la. (Redação alteradapelaResoluçãonº189,de18de junhode2018)
À Secretaria Unificada, determino:
Encaminhe-se a presente promoção de arquivamento para publicação no diário do Ministério Público;
Comunique-se ao Conselho Superior do MPPI. É a promoção de arquivamento.
Parnaíba (PI), 19 de maio de 2022.
EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA
Promotor de Justiça - 7ª PJ/PHB

3.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA - PI24467
NOTÍCIA DE FATO Nº 459-188/2022
DECISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES
Trata-se de Notícia de Fato instaurada, no âmbito da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, a partir de Termo de Declarações prestado pelo Sr.
José Edmilson de Carvalho, no qual solicita que seja apurada a ação truculenta do Policial Militar Ivanildo na sua residência.
Epítome do necessário. Vieram-me os autos. Decido.
A respeito do tema crimes militares, o CAOCRIM elaborou a Nota Técnica nº 02/2017, publicada em 21 de novembro de 2017, com a finalidade
de orientar Promotores de Justiça com atuação na área criminal, a respeito das mudanças advindas da lei, que, em suma, ampliou o conceito de
crime militar, ao dispor, no inciso II, do art. 9º do Código Penal Militar que:
"Art. 9º - Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
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II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491/2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou
assemelhado, ou civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à
administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299/1996);
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;
f) revogada (Redação dada pela Lei nº 9.299/1996)"
Atualmente, portanto, são definidas como crime militar as infrações penais capituladas na legislação penal comum, ainda que não haja previsão
correspondente no Código Penal Militar, desde que tenham sido praticadas sob uma das situações previstas nas alíneas do inciso II, do art. 9º,
do CPM.
Dessa forma, passaram a ser delitos militares as condutas de tortura, abuso de autoridade, associação em organização criminosa, quando
cometidas por policiais militares, em serviço ou atuando em razão da função, contra civil.
Diante disso, infere-se agora que toda conduta criminosa que o militar estadual possa vir a cometer em serviço, atuando em razão da função, ou
em local sob a administração militar, com exceção do crime doloso contra a vida de civil, será o militar
estadual processado e julgado pela justiça militar, independentemente de ser esta conduta penalmente tipificada no Código Penal Militar, ou em
lei penal comum ou extravagante.
Assim, conforme a Resolução 05/201616 do CPJ/PI, remetam-se os presentes autos à 9ª Promotoria de Justiça de Teresina, que tem
competência de atuação nos processos relativos a crimes militares.
Outrossim, considerando o declínio de atribuições formulado, determino o
ARQUIVAMENTO dos autos no âmbito da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI.
Notifique-se o declarante.
Publique-se a presente Decisão no Diário Oficial do Ministério Público.
Passado o prazo recursal sem interposição, procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de PaulistanaPI.
Expedientes necessários. Cumpra-se.
Paulistana-PI, datado e assinado eletronicamente.
[assinado digitalmente]
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.

3.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA- PI24468
PORTARIA Nº 019/2022
(Procedimento Administrativo nº015/2022)
Finalidade: Acompanhar guarda e situação da menor Jasmin Barros Alves - Converter NF 043/2022 em Procedimento Administrativo nº
015/2022.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo art. 201, inciso VI da Lei
8.069/90 e pelo Art. 8º, III da Resolução nº 174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 043/2022 (SIMP 000348-197/2022), visando acompanhar
a guarda e situação da menor Jasmin Barros Alves;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do adolescente dispõe que criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de
dignidade (Lei 8.069/1990, art.3º);
CONSIDERANDO ter expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento para garantir o bem-estar da menor e o seu desenvolvimento saudável.
RESOLVE:
Convertera Notícia de Fato nº 043/2022 (SIMP 000348-197/2022) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 015/2022.
Nomeio para secretariar o procedimento os servidores Alexandre José Nunes Gomes, Bianca Linhares Santos, Natália Brito do Nascimento e
Suzana Brito Guglovici.
DETERMINO desde logo:
O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
Oficie-se novamente o Conselho Tutelar de Cajueiro da Praia nos termos do expediente ofício 149/2022, no prazo de 10 (dez) dias
Após a resposta, abra-se conclusão dos autos.
Luís Correia, 04 de julho de 2022.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor De Justiça

3.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO - PI24470
PORTARIA Nº 08/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022
Objeto: Instaurar Procedimento Administrativo tendo como objeto apurar a falta de equipamentos necessários à realização do teste de qualidade
dos combustíveis quando solicitado pelo consumidor, por parte do POSTO MACIEL LTDA - CNPJ nº 15.447.959/0001-47, com endereço na Rua
Gonçalo Nunes, 1434, Bairro São Vicente, Regeneração-PI, CEP: 64.490-000. Auto de infração n° 3733.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por intermédio de sua representante in fine assinado, com atuação na Promotoria de Justiça
de Regeneração/PI, com supedâneo nos arts. 127, caput e 129, inciso III, da Constituição Federal, na Lei nº 7.347/85 e na Resolução CNMP nº
174/2017;
CONSIDERANDO que o ordenamento jurídico impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
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CONSIDERANDO que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor (CF/88, art. 5º, XXXII);
CONSIDERANDO que a defesa do consumidor é princípio da ordem econômica (CF/88, art. 170, V);
CONSIDERANDO que dentre os princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, consta a ação governamental no sentido de proteger
efetivamente o consumidor pela garantia dos produtos e serviços com padrões de qualidade adequados, segurança, durabilidade e desempenho,
e a educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo
(art. 4, inciso II, letra "d", e inciso IV, da Lei nº 8.078/90);
CONSIDERANDO que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, da saúde e da segurança, a proteção contra práticas abusivas,
bem como o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados (Lei n° 8.078/90, art. 6º, I, IV e VII);
CONSIDERANDO que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, sendo assim considerados aqueles cujos prazos de validade estejam vencidos ou,
ainda, os que foram deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde (Lei n°
8.078/90, art. 18, § 6º, I e II);
CONSIDERANDO que compete ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI,
no âmbito do Estado do Piauí, fiscalizar as relações de consumo, aplicando as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de
setembro 1990, e em outras normas pertinentes à Defesa do Consumidor (Lei Complementar n° 36/04, art. 5º, II);
CONSIDERANDO que o Promotor de Justiça titular da Defesa do Consumidor no interior do Estado pode instaurar, instruir e julgar Processo
Administrativo ou Investigação Preliminar, na forma prescrita em lei, quando se tratar de dano efetivo ou iminente ao consumidor na comarca em
que estiver exercendo as respectivas atribuições (Lei Complementar n° 36/04, art. 19);
CONSIDERANDO que as práticas infrativas às normas de Proteção e Defesa do Consumidor são apuradas em processo administrativo, que
pode ter início mediante lavratura de auto de infração (Lei Complementar n° 36/04, art. 14, II);
CONSIDERANDO que segundo o auto de infração n° 3733 de lavra do Procon Estadual MPPI Teresina/PI, ao realizar fiscalização in loco junto ao
POSTO MACIEL LTDA - CNPJ nº 15.447.959/0001-47, com endereço na Rua Gonçalo Nunes, 1434, Bairro São Vicente, Regeneração-PI, CEP:
64.490-000, foi constatado que o posto de combustível acima mencionado, não possuía no momento da ação fiscal os equipamentos necessários
para realização do teste de qualidade dos combustíveis, bem como foi solicitado que qualquer representante do posto revendedor realizasse as
análises de Teor de Etanol, Massa específica a 20% e teor alcoólico dos combustíveis em comercialização, porém a falta dos materiais de análise
impossibilitou a realização dos testes e a prestação de informações quando solicitado pelo consumidor;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Resolução ANP Nº 09 de 07/03/2007;
CONSIDERANDO que, no âmbito do Ministério Público, o procedimento administrativo é o instrumento apto para acompanhar e fiscalizar fatos
que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, consoante inciso III do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
RESOLVE:
Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022/PJR-MPPI objetivando a apuração de práticas infrativas às normas de Proteção e Defesa
do Consumidor, tendo em vista assegurar o exercício do contraditório e ampla defesa, e a observância do devido processo legal, na investigação
dos fatos iniciais, que poderá acarretar a aplicação das penalidades previstas em lei, sendo determinado, desde logo, o seguinte:
1. AUTUAÇÃO da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
2. COMUNIQUE-SE o POSTO MACIEL LTDA - CNPJ nº 15.447.959/0001-47 sobre a instauração do presente Procedimento Administrativo, bem
como seja certificado nos autos se a parte autuada apresentou impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data do auto de infração
(L.C nº 36/2004);
3. 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;
4. REMESSA desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público-CSMP, e à Coordenação do PROCONMP/PI, para conhecimento;
5. NOMEIA-SE a Assessora de Promotoria Thamyres Lima dos Santos - Mat. nº 15.521 o Assessor de Promotoria Luiz Augusto Soares Santos Mat. nº 15.240, e a servidora cedida Iristania Pereira de Araújo Nascimento, para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso
V da Resolução nº 23 do CNMP;
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento aos
destinatários e registros de praxes. As informações solicitadas/requisitadas deverão ser enviadas à Promotoria de Justiça de Regeneração/PI
através do e-mail: pj.regeneracao@mppi.mp.br.
Após autuação, registro, cumprimento do despacho e esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Regeneração, datado e assinado eletronicamente.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 09/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 05/2022
Objeto: Instaurar Procedimento Administrativo tendo como objeto apurar a falta de exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em local
visível e de fácil acesso ao consumidor, por parte do POSTO FRANCISCO MACIEL & SOUSA LTDA - CNPJ nº 11.343.938/0001-20, com
endereço na Rod. BR 343, S/N, Bairro Bebedouro, Regeneração, CEP: 64.490-000. Auto de infração n° 3739.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por intermédio de sua representante in fine assinado, com atuação na Promotoria de Justiça
de Regeneração/PI, com supedâneo nos arts. 127, caput e 129, inciso III, da Constituição Federal, na Lei nº 7.347/85 e na Resolução CNMP nº
174/2017;
CONSIDERANDO que o ordenamento jurídico impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor (CF/88, art. 5º, XXXII);
CONSIDERANDO que a defesa do consumidor é princípio da ordem econômica (CF/88, art. 170, V);
CONSIDERANDO que dentre os princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, consta a ação governamental no sentido de proteger
efetivamente o consumidor pela garantia dos produtos e serviços com padrões de qualidade adequados, segurança, durabilidade e desempenho,
e a educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo
(art. 4, inciso II, letra "d", e inciso IV, da Lei nº 8.078/90);
CONSIDERANDO que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, da saúde e da segurança, a proteção contra práticas abusivas,
bem como o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados (Lei n° 8.078/90, art. 6º, I, IV e VII);
CONSIDERANDO que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, sendo assim considerados aqueles cujos prazos de validade estejam vencidos ou,
ainda, os que foram deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde (Lei n°
8.078/90, art. 18, § 6º, I e II);
CONSIDERANDO que compete ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI,
no âmbito do Estado do Piauí, fiscalizar as relações de consumo, aplicando as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de
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setembro 1990, e em outras normas pertinentes à Defesa do Consumidor (Lei Complementar n° 36/04, art. 5º, II);
CONSIDERANDO que o Promotor de Justiça titular da Defesa do Consumidor no interior do Estado pode instaurar, instruir e julgar Processo
Administrativo ou Investigação Preliminar, na forma prescrita em lei, quando se tratar de dano efetivo ou iminente ao consumidor na comarca em
que estiver exercendo as respectivas atribuições (Lei Complementar n° 36/04, art. 19);
CONSIDERANDO que as práticas infrativas às normas de Proteção e Defesa do Consumidor são apuradas em processo administrativo, que
pode ter início mediante lavratura de auto de infração (Lei Complementar n° 36/04, art. 14, II);
CONSIDERANDO que segundo o auto de infração n° 3739 de lavra do Procon Estadual MPPI Teresina/PI, ao realizar fiscalização in loco junto ao
POSTO FRANCISCO MACIEL & SOUSA LTDA - CNPJ nº 11.343.938/0001-20, com endereço na Rod. BR 343, S/N, Bairro Bebedouro,
Regeneração, CEP: 64.490-000, foi constatado que o posto de combustível acima mencionado, não possuía no momento da ação fiscal exemplar
do Código de Defesa do Consumidor em local visível e de fácil acesso ao consumidor;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 12.291/2010 tornou "obrigatória a manutenção de exemplar do Código de Defesa do Consumidor nos
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços". "Art. 2º O não cumprimento do disposto nesta Lei implicará as seguintes penalidades, a
serem aplicadas aos infratores pela autoridade administrativa no âmbito de sua atribuição: I - multa no montante de até R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos)":
LEI Nº 12.291, DE 20 DE JULHO DE 2010
Art. 1º São os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços obrigados a manter, em local visível e de fácil acesso ao público, 1 (um)
exemplar do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 2º O não cumprimento do disposto nesta Lei implicará as seguintes penalidades, a serem aplicadas aos infratores pela autoridade
administrativa no âmbito de sua atribuição:
I - multa no montante de até R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos);
CONSIDERANDO que as diretrizes da Resolução ANP Nº 09 de 07/03/2007;
CONSIDERANDO que, no âmbito do Ministério Público, o procedimento administrativo é o instrumento apto para acompanhar e fiscalizar fatos
que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, consoante inciso III do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
RESOLVE:
Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2022/PJR-MPPI objetivando a apuração de práticas infrativas às normas de Proteção e Defesa
do Consumidor, tendo em vista assegurar o exercício do contraditório e ampla defesa, e a observância do devido processo legal, na investigação
dos fatos iniciais, que poderá acarretar a aplicação das penalidades previstas em lei, sendo determinado, desde logo, o seguinte:
1. AUTUAÇÃO da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
2. COMUNIQUE-SE o POSTO FRANCISCO MACIEL & SOUSA LTDA - CNPJ nº 11.343.938/0001-20 sobre a instauração do presente
Procedimento Administrativo, bem como seja certificado nos autos se a parte autuada apresentou impugnação no prazo de 15 (quinze) dias,
contado da data do auto de infração (L.C nº 36/2004);
3. 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;
4. REMESSA desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público-CSMP, e à Coordenação do PROCONMP/PI, para conhecimento;
5. NOMEIA-SE a Assessora de Promotoria Thamyres Lima dos Santos - Mat. nº 15.521 o Assessor de Promotoria Luiz Augusto Soares Santos Mat. nº 15.240, e a servidora cedida Iristania Pereira de Araújo Nascimento, para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso
V da Resolução nº 23 do CNMP;
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento aos
destinatários e registros de praxes. As informações solicitadas/requisitadas deverão ser enviadas à Promotoria de Justiça de Regeneração/PI
através do e-mail: pj.regeneracao@mppi.mp.br.
Após autuação, registro, cumprimento do despacho e esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Regeneração, datado e assinado digitalmente.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 10/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
Objeto: Instaurar Procedimento Administrativo tendo como objeto apurar a falta de equipamentos necessários à realização do teste de qualidade
dos combustíveis quando solicitado pelo consumidor, por parte do POSTO MACIEL PETROLEO LTDA - CNPJ nº 27.932.753/0001-91, com
endereço na Rod. BR 343, 105, Lago Verde, Angical do Piauí, CEP: 64.410-000. Auto de infração n° 3017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por intermédio de sua representante in fine assinado, com atuação na Promotoria de Justiça
de Regeneração/PI, com supedâneo nos arts. 127, caput e 129, inciso III, da Constituição Federal, na Lei nº 7.347/85 e na Resolução CNMP nº
174/2017;
CONSIDERANDO que o ordenamento jurídico impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor (CF/88, art. 5º, XXXII);
CONSIDERANDO que a defesa do consumidor é princípio da ordem econômica (CF/88, art. 170, V);
CONSIDERANDO que dentre os princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, consta a ação governamental no sentido de proteger
efetivamente o consumidor pela garantia dos produtos e serviços com padrões de qualidade adequados, segurança, durabilidade e desempenho,
e a educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo
(art. 4, inciso II, letra "d", e inciso IV, da Lei nº 8.078/90);
CONSIDERANDO que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, da saúde e da segurança, a proteção contra práticas abusivas,
bem como o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados (Lei n° 8.078/90, art. 6º, I, IV e VII);
CONSIDERANDO que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, sendo assim considerados aqueles cujos prazos de validade estejam vencidos ou,
ainda, os que foram deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde (Lei n°
8.078/90, art. 18, § 6º, I e II);
CONSIDERANDO que compete ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI,
no âmbito do Estado do Piauí, fiscalizar as relações de consumo, aplicando as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de
setembro 1990, e em outras normas pertinentes à Defesa do Consumidor (Lei Complementar n° 36/04, art. 5º, II);
CONSIDERANDO que o Promotor de Justiça titular da Defesa do Consumidor no interior do Estado pode instaurar, instruir e julgar Processo
Administrativo ou Investigação Preliminar, na forma prescrita em lei, quando se tratar de dano efetivo ou iminente ao consumidor na comarca em
que estiver exercendo as respectivas atribuições (Lei Complementar n° 36/04, art. 19);
CONSIDERANDO que as práticas infrativas às normas de Proteção e Defesa do Consumidor são apuradas em processo administrativo, que
pode ter início mediante lavratura de auto de infração (Lei Complementar n° 36/04, art. 14, II);
CONSIDERANDO que segundo o auto de infração n° 3017 de lavra do Procon Estadual MPPI Teresina/PI, ao realizar fiscalização in loco junto ao
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POSTO MACIEL PETROLEO LTDA - CNPJ nº 27.932.753/0001-91, com endereço na Rod. BR 343, 105, Lago Verde, Angical do Piauí, CEP:
64.410-000, foi constatado que o posto de combustível acima mencionado, não possuía no momento da ação fiscal os equipamentos necessários
para realização do teste de qualidade dos combustíveis, bem como foi solicitado que qualquer representante do posto revendedor realizasse as
análises de Teor de Etanol, Massa específica a 20% e teor alcoólico dos combustíveis em comercialização, porém a falta dos materiais de análise
impossibilitou a realização dos testes e a prestação de informações quando solicitado pelo consumidor;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Resolução ANP Nº 09 de 07/03/2007;
CONSIDERANDO que, no âmbito do Ministério Público, o procedimento administrativo é o instrumento apto para acompanhar e fiscalizar fatos
que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, consoante inciso III do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
RESOLVE:
Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022/PJR-MPPI objetivando a apuração de práticas infrativas às normas de Proteção e Defesa
do Consumidor, tendo em vista assegurar o exercício do contraditório e ampla defesa, e a observância do devido processo legal, na investigação
dos fatos iniciais, que poderá acarretar a aplicação das penalidades previstas em lei, sendo determinado, desde logo, o seguinte:
1. AUTUAÇÃO da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
2. COMUNIQUE-SE o POSTO MACIEL PETROLEO LTDA - CNPJ nº 27.932.753/0001-91 sobre a instauração do presente Procedimento
Administrativo, bem como seja certificado nos autos se a parte autuada apresentou impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data do
auto de infração (L.C nº 36/2004);
3. 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;
4. REMESSA desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público-CSMP, e à Coordenação do PROCONMP/PI, para conhecimento;
5. NOMEIA-SE a Assessora de Promotoria Thamyres Lima dos Santos - Mat. nº 15.521 o Assessor de Promotoria Luiz Augusto Soares Santos Mat. nº 15.240, e a servidora cedida Iristania Pereira de Araújo Nascimento, para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso
V da Resolução nº 23 do CNMP;
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento aos
destinatários e registros de praxes. As informações solicitadas/requisitadas deverão ser enviadas à Promotoria de Justiça de Regeneração/PI
através do e-mail: pj.regeneracao@mppi.mp.br.
Após autuação, registro, cumprimento do despacho e esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Regeneração, datado e assinado eletronicamente.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 11/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022
Objeto: Instaurar Procedimento Administrativo tendo como objeto apurar a falta de equipamentos necessários à realização do teste de qualidade
dos combustíveis quando solicitado pelo consumidor, por parte do POSTO JK PETROLEO LTDA - CNPJ nº 12.479.972/0001-90, com endereço
na Rod. BR 343 KM477, nº 129, Lago Verde, Angical do Piauí, CEP: 64.410-000. Auto de infração n° 3018.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por intermédio de seu representante in fine assinado, com atuação na Promotoria de Justiça
de Regeneração/PI, com supedâneo nos arts. 127, caput e 129, inciso III, da Constituição Federal, na Lei nº 7.347/85 e na Resolução CNMP nº
174/2017;
CONSIDERANDO que o ordenamento jurídico impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor (CF/88, art. 5º, XXXII);
CONSIDERANDO que a defesa do consumidor é princípio da ordem econômica (CF/88, art. 170, V);
CONSIDERANDO que dentre os princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, consta a ação governamental no sentido de proteger
efetivamente o consumidor pela garantia dos produtos e serviços com padrões de qualidade adequados, segurança, durabilidade e desempenho,
e a educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo
(art. 4, inciso II, letra "d", e inciso IV, da Lei nº 8.078/90);
CONSIDERANDO que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, da saúde e da segurança, a proteção contra práticas abusivas,
bem como o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados (Lei n° 8.078/90, art. 6º, I, IV e VII);
CONSIDERANDO que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, sendo assim considerados aqueles cujos prazos de validade estejam vencidos ou,
ainda, os que foram deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde (Lei n°
8.078/90, art. 18, § 6º, I e II);
CONSIDERANDO que compete ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI,
no âmbito do Estado do Piauí, fiscalizar as relações de consumo, aplicando as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de
setembro 1990, e em outras normas pertinentes à Defesa do Consumidor (Lei Complementar n° 36/04, art. 5º, II);
CONSIDERANDO que o Promotor de Justiça titular da Defesa do Consumidor no interior do Estado pode instaurar, instruir e julgar Processo
Administrativo ou Investigação Preliminar, na forma prescrita em lei, quando se tratar de dano efetivo ou iminente ao consumidor na comarca em
que estiver exercendo as respectivas atribuições (Lei Complementar n° 36/04, art. 19);
CONSIDERANDO que as práticas infrativas às normas de Proteção e Defesa do Consumidor são apuradas em processo administrativo, que
pode ter início mediante lavratura de auto de infração (Lei Complementar n° 36/04, art. 14, II);
CONSIDERANDO que segundo o auto de infração n° 3018 de lavra do Procon Estadual MPPI Teresina/PI, ao realizar fiscalização in loco junto ao
POSTO JK PETROLEO LTDA - CNPJ nº 12.479.972/0001-90, com endereço na Rod. BR 343 KM 477, nº 129, Lago Verde, Angical do Piauí,
CEP: 64.410-000, foi constatado que o posto de combustível acima mencionado, não possuía no momento da ação fiscal os equipamentos
necessários para realização do teste de qualidade dos combustíveis, bem como foi solicitado que qualquer representante do posto revendedor
realizasse as análises de Teor de Etanol, Massa específica a 20% e teor alcoólico dos combustíveis em comercialização, porém foi informado
que não sabiam realizar, impossibilitando a informação solicitada pelo consumidor. Ao final, a fiscal realizou os testes acchando-se tudo nos
conformes;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Resolução ANP Nº 09 de 07/03/2007;
CONSIDERANDO que, no âmbito do Ministério Público, o procedimento administrativo é o instrumento apto para acompanhar e fiscalizar fatos
que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, consoante inciso III do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
RESOLVE:
Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022/PJR-MPPI objetivando a apuração de práticas infrativas às normas de Proteção e Defesa
do Consumidor, tendo em vista assegurar o exercício do contraditório e ampla defesa, e a observância do devido processo legal, na investigação
dos fatos iniciais, que poderá acarretar a aplicação das penalidades previstas em lei, sendo determinado, desde logo, o seguinte:
1. AUTUAÇÃO da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
2. COMUNIQUE-SE o POSTO JK PETROLEO LTDA - CNPJ nº 12.479.972/0001-90 sobre a instauração do presente Procedimento
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Administrativo, bem como seja certificado nos autos se a parte autuada apresentou impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data do
auto de infração (L.C nº 36/2004);
3. 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;
4. REMESSA desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público-CSMP, e à Coordenação do PROCONMP/PI, para conhecimento;
5. NOMEIA-SE a Assessora de Promotoria Thamyres Lima dos Santos - Mat. nº 15.521 o Assessor de Promotoria Luiz Augusto Soares Santos Mat. nº 15.240, e a servidora cedida Iristania Pereira de Araújo Nascimento, para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso
V da Resolução nº 23 do CNMP;
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento aos
destinatários e registros de praxes. As informações solicitadas/requisitadas deverão ser enviadas à Promotoria de Justiça de Regeneração/PI
através do e-mail: pj.regeneracao@mppi.mp.br.
Após autuação, registro, cumprimento do despacho e esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Regeneração, datado e assinado eletronicamente.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 12/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 08/2022
Objeto: Instaurar Procedimento Administrativo tendo como objeto apurar a falta de equipamentos necessários à realização do teste de qualidade
dos combustíveis quando solicitado pelo consumidor, por parte do POSTO CL DE SOUSA COMBUSTÍVEIS - CNPJ nº 08.408.491/0001-16, com
endereço na Rod. BR 343, SN, Montevideu, Angical do Piaui, CEP: 64:410-000. Auto de infração n° 3019.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por intermédio de sua representante in fine assinado, com atuação na Promotoria de Justiça
de Regeneração/PI, com supedâneo nos arts. 127, caput e 129, inciso III, da Constituição Federal, na Lei nº 7.347/85 e na Resolução CNMP nº
174/2017;
CONSIDERANDO que o ordenamento jurídico impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor (CF/88, art. 5º, XXXII);
CONSIDERANDO que a defesa do consumidor é princípio da ordem econômica (CF/88, art. 170, V);
CONSIDERANDO que dentre os princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, consta a ação governamental no sentido de proteger
efetivamente o consumidor pela garantia dos produtos e serviços com padrões de qualidade adequados, segurança, durabilidade e desempenho,
e a educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo
(art. 4, inciso II, letra "d", e inciso IV, da Lei nº 8.078/90);
CONSIDERANDO que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, da saúde e da segurança, bem como o acesso aos órgãos
judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a
proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados (Lei n° 8.078/90, art. 6º, I e VII);
CONSIDERANDO que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, sendo assim considerados aqueles cujos prazos de validade estejam vencidos ou,
ainda, os que foram deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde (Lei n°
8.078/90, art. 18, § 6º, I e II);
CONSIDERANDO que compete ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI,
no âmbito do Estado do Piauí, fiscalizar as relações de consumo, aplicando as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de
setembro 1990, e em outras normas pertinentes à Defesa do Consumidor (Lei Complementar n° 36/04, art. 5º, II);
CONSIDERANDO que o Promotor de Justiça titular da Defesa do Consumidor no interior do Estado pode instaurar, instruir e julgar Processo
Administrativo ou Investigação Preliminar, na forma prescrita em lei, quando se tratar de dano efetivo ou iminente ao consumidor na comarca em
que estiver exercendo as respectivas atribuições (Lei Complementar n° 36/04, art. 19);
CONSIDERANDO que as práticas infrativas às normas de Proteção e Defesa do Consumidor são apuradas em processo administrativo, que
pode ter início mediante lavratura de auto de infração (Lei Complementar n° 36/04, art. 14, II);
CONSIDERANDO que segundo o auto de infração n° 3019 de lavra do Procon Estadual MPPI Teresina/PI, ao realizar fiscalização in loco junto ao
POSTO CL DE SOUSA COMBUSTÍVEIS - CNPJ nº 08.408.491/0001-16, com endereço na Rod. BR 343, SN, Montevideu, Angical do Piaui, CEP:
64:410-000, foi constatado que o posto de combustível acima mencionado, não possuía no momento da ação fiscal os equipamentos necessários
para realização do teste de qualidade dos combustíveis, bem como foi solicitado que qualquer representante do posto revendedor realizasse as
análises de Teor de Etanol, Massa específica a 20% e teor alcoólico dos combustíveis em comercialização, porém a falta dos materiais de análise
impossibilitou a realização dos testes e a prestação de informações quando solicitado pelo consumidor;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Resolução ANP Nº 09 de 07/03/2007;
CONSIDERANDO que, no âmbito do Ministério Público, o procedimento administrativo é o instrumento apto para acompanhar e fiscalizar fatos
que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, consoante inciso III do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
RESOLVE:
Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2022/PJR-MPPI objetivando a apuração de práticas infrativas às normas de Proteção e Defesa
do Consumidor, assegurando-se exercício do contraditório e ampla defesa, e observando-se o devido processo legal, na investigação dos fatos
iniciais, que poderá acarretar a aplicação das penalidades previstas em lei, sendo determinado, desde logo, o seguinte:
1. AUTUAÇÃO da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
2. COMUNIQUE-SE o POSTO CL DE SOUSA COMBUSTÍVEIS - CNPJ nº 08.408.491/0001-16 sobre a instauração do presente Procedimento
Administrativo, bem como seja certificado nos autos se a parte autuada apresentou impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data do
auto de infração (L.C nº 36/2004);
3. 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;
4. REMESSA desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público-CSMP, e à Coordenação do PROCONMP/PI, para conhecimento;
5. NOMEIA-SE a Assessora de Promotoria Thamyres Lima dos Santos - Mat. nº 15.521 o Assessor de Promotoria Luiz Augusto Soares Santos Mat. nº 15.240, e a servidora cedida Iristania Pereira de Araújo Nascimento, para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso
V da Resolução nº 23 do CNMP;
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento aos
destinatários e registros de praxes. As informações solicitadas/requisitadas deverão ser enviadas à Promotoria de Justiça de Regeneração/PI
através do e-mail: pj.regeneracao@mppi.mp.br.
Após autuação, registro, cumprimento do despacho e esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Regeneração, datado e assinado eletronicamente.
VALESCA CALAND NORONHA
Página 17

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1134 Disponibilização: Segunda-feira, 11 de Julho de 2022 Publicação: Terça-feira, 12 de Julho de 2022

Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 13/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09/2022
Objeto: Instaurar Procedimento Administrativo tendo como objeto apurar a falta de equipamentos necessários à realização do teste de qualidade
dos combustíveis quando solicitado pelo consumidor, falta de credenciamento do estabelecimento junto a ANP e certificados dos Órgãos Oficiais,
bem como a falta de exemplar do CDC, por parte do POSTO DL DE SOUSA LTDA - CNPJ nº 07.292.730/0001-52, com endereço na Avenida
Murilo Neiva, SN, centro, Jardim do Mulato-PI, CEP: 64.495-000. Auto de infração n° 3584.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por intermédio de seu representante in fine assinado, com atuação na Promotoria de Justiça
de Regeneração/PI, com supedâneo nos arts. 127, caput e 129, inciso III, da Constituição Federal, na Lei nº 7.347/85 e na Resolução CNMP nº
174/2017;
CONSIDERANDO que o ordenamento jurídico impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor (CF/88, art. 5º, XXXII);
CONSIDERANDO que a defesa do consumidor é princípio da ordem econômica (CF/88, art. 170, V);
CONSIDERANDO que dentre os princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, consta a ação governamental no sentido de proteger
efetivamente o consumidor pela garantia dos produtos e serviços com padrões de qualidade adequados, segurança, durabilidade e desempenho,
e a educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo
(art. 4, inciso II, letra "d", e inciso IV, da Lei nº 8.078/90);
CONSIDERANDO que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, da saúde e da segurança, a proteção contra práticas abusivas,
bem como o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados (Lei n° 8.078/90, art. 6º, I, IV e VII);
CONSIDERANDO que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, sendo assim considerados aqueles cujos prazos de validade estejam vencidos ou,
ainda, os que foram deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde (Lei n°
8.078/90, art. 18, § 6º, I e II);
CONSIDERANDO que compete ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI,
no âmbito do Estado do Piauí, fiscalizar as relações de consumo, aplicando as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de
setembro 1990, e em outras normas pertinentes à Defesa do Consumidor (Lei Complementar n° 36/04, art. 5º, II);
CONSIDERANDO que o Promotor de Justiça titular da Defesa do Consumidor no interior do Estado pode instaurar, instruir e julgar Processo
Administrativo ou Investigação Preliminar, na forma prescrita em lei, quando se tratar de dano efetivo ou iminente ao consumidor na comarca em
que estiver exercendo as respectivas atribuições (Lei Complementar n° 36/04, art. 19);
CONSIDERANDO que as práticas infrativas às normas de Proteção e Defesa do Consumidor são apuradas em processo administrativo, que
pode ter início mediante lavratura de auto de infração (Lei Complementar n° 36/04, art. 14, II);
CONSIDERANDO que segundo o auto de infração n° 3584 de lavra do Procon Estadual MPPI Teresina/PI, ao realizar fiscalização in loco junto ao
POSTO DL DE SOUSA LTDA - CNPJ nº 07.292.730/0001-52, com endereço na Avenida Murilo Neiva, SN, centro, Jardim do Mulato-PI, CEP:
64.495-000, foi constatado que o posto de combustível acima mencionado, não possuía no momento da ação fiscal os equipamentos necessários
para realização do teste de qualidade dos combustíveis, fato que impossibilitou a realização de análise dos combustíveis, bem como não
apresentou o credenciamento do estabelecimento junto a ANP e certificados dos Órgão Oficiais, tampouco possuía exemplar do Código de
Defesa do Consumidor;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Resolução ANP Nº 09 de 07/03/2007;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.078/1990, dispõe em seu art. 39, inc. VIII, que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras
práticas abusivas, "colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais
competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro)";
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
(...)
VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes
ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 12.291/2010 tornou "obrigatória a manutenção de exemplar do Código de Defesa do Consumidor nos
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços". "Art. 2º O não cumprimento do disposto nesta Lei implicará as seguintes penalidades, a
serem aplicadas aos infratores pela autoridade administrativa no âmbito de sua atribuição: I - multa no montante de até R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos)":
LEI Nº 12.291, DE 20 DE JULHO DE 2010
Art. 1º São os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços obrigados a manter, em local visível e de fácil acesso ao público, 1 (um)
exemplar do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 2º O não cumprimento do disposto nesta Lei implicará as seguintes penalidades, a serem aplicadas aos infratores pela autoridade
administrativa no âmbito de sua atribuição:
I - multa no montante de até R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos);
CONSIDERANDO que, no âmbito do Ministério Público, o procedimento administrativo é o instrumento apto para acompanhar e fiscalizar fatos
que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, consoante inciso III do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
RESOLVE:
Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2022/PJR-MPPI objetivando a apuração de práticas infrativas às normas de Proteção e Defesa
do Consumidor, assegurando-se exercício do contraditório e ampla defesa, e observando-se o devido processo legal, na investigação dos fatos
iniciais, que poderá acarretar a aplicação das penalidades previstas em lei, sendo determinado, desde logo, o seguinte:
1. AUTUAÇÃO da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
2. COMUNIQUE-SE o POSTO DL DE SOUSA LTDA - CNPJ nº 07.292.730/0001-52 sobre a instauração do presente Procedimento
Administrativo, bem como seja certificado nos autos se a parte autuada apresentou impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data do
auto de infração (L.C nº 36/2004);
3. 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;
4. REMESSA desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público-CSMP, e à Coordenação do PROCONMP/PI, para conhecimento;
5. NOMEIA-SE a Assessora de Promotoria Thamyres Lima dos Santos - Mat. nº 15.521 o Assessor de Promotoria Luiz Augusto Soares Santos Mat. nº 15.240, e a servidora cedida Iristania Pereira de Araújo Nascimento, para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso
V da Resolução nº 23 do CNMP;
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento aos
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destinatários e registros de praxes. As informações solicitadas/requisitadas deverão ser enviadas à Promotoria de Justiça de Regeneração/PI
através do e-mail: pj.regeneracao@mppi.mp.br.
Após autuação, registro, cumprimento do despacho e esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Regeneração, datado e assinado eletronicamente.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça

3.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI24471
INQUÉRITO CIVIL Nº 46/2022
Portaria nº 68/2022
Protocolo SIMP nº 000128-107/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face o disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, com o fito de investigar a suposta ocorrência de maus-tratos a animais comercializados em loja de produtos agropecuários denominada
"Armazém Santa Helena" (CNPJ nº 02.694.376/0001-79), situada no Município de Oeiras-PI, RESOLVE, nos termos legais, instaurar o presente
INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
1) A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
2) O registro da instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se no livro;
3) A nomeação, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Andreza Rodrigues Bezerra, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de
Oeiras, ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
4) A comunicação da instauração deste procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA), enviando-lhes cópias da presente;
5) A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução n° 23/2007 do CNMP;
6) Promova a autuação da Notícia de Fato registrada no Protocolo SIMP nº 000128-107/2022 como Inquérito Civil;
7) REQUISITE-SE1 ao estabelecimento "Armazém Santa Helena" (CNPJ nº 02.694.376/0001-79), situado na Praça Rocha Neto, nº 11, Centro,
Oeiras-PI, que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, encaminhe cópias dos seguintes alvarás e licenças necessários ao funcionamento de sua
atividade, a saber: a) autorização ambiental para o exercício da atividade, expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente; b) alvará de
localização e funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal de Oeiras-PI; c) licença sanitária para funcionamento, expedida pela Vigilância
Sanitária; e d) Alvará/laudo expedido pelo Corpo de Bombeiros.
8) REQUISITE-SE2 à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Oeiras-PI e à Órgão de Vigilância Sanitária do Município de Oeiras-PI,
encaminhando-lhes cópia da denúncia acostada ao ID 53893414, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis: a) promovam vistoria conjunta no
"Armazém Santa Helena" (CNPJ nº 02.694.376/0001-79), situado na Praça Rocha Neto, nº 11, Centro, Oeiras-PI, a fim de aferir a ocorrência de
maus-tratos aos animais lá comercializados, verificando, ainda, se é garantido o mínimo de bem-estar animal e, em constatadas irregularidades,
aplique as medidas administrativas cabíveis à espécie, inclusive a interdição do estabelecimento; e b) encaminhem a esta Promotoria de Justiça,
no mesmo prazo assinalado, relatório pormenorizado da vistoria realizada, instruído com fotografias/filmagens.
8) Comunique-se ao noticiante acerca da presente instauração, com cópia da portaria.
Publique-se. Cumpra-se, com urgência.
De Teresina p/ Oeiras-PI, data da assinatura digital.
(assinado digitalmente)
JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO
Promotor de Justiça, respondendo pela 2ª PJ/Oeiras

3.11. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI24472
SIMP: 000944-426/2022
ATO DE INDEFERIMENTO
Trata-se de atendimento ao público, SIMP nº 000994-426/2022, instaurado em decorrência da manifestação nº 1526/2022, registrada na
Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí relatando que:
"Venho manifestar que a senhora Jucelia Rodrigues Abreu acumula indevidamente o cargo de Professora efetiva 40h no município de São
Bernardo/MA com o cargo de Professora contratada 40h no município de Morro do Chapéu do Piauí e hoje foi convicada pelo seletivo da Unidade
Escolar Francisca Marluce Nunes Queiroz/Seduc-PI, totalizando 100h. Como ela trabalha no estado do Maranhão 40h e no Piauí mais 40h? Vale
ressaltar que ela tem essa facilidade porque é irmã do Vereador Jobervan Rodrigues Abreu. O emprego de Professora no município de Morro do
Chapéu tem questão políticas, tendo em vista o irmão vereador. Além disso, muitos familiares do vereador Jobervan trabalham contratados na
Prefeitura de Morro do Chapéu: irmãos, esposa, primos... o que pode se configura a prática do nepotismo." (sic.)
Após a análise detida da denúncia percebeu-se que denúncia tratava de múltiplos objetos e partes.
Diante disso, para um melhor acompanhamento do caso, cumprindo os requisitos de organização documental, delimitação de objeto, limitação
temporal do procedimento administrativo e atuação ministerial eficiente houve o desmembramento dos autos, ficando o presente Simp com o
objeto: suposta situação de nepotismo envolvendo Jucelia Rodrigues Abreu e Joveban Rodrigues Abreu.
No que concerne a denúncia de acumulação indevida de cargos de Jucelia Rodrigues Abreu, professora efetiva no município de São
Bernardo/MA e professora contratada em Morro do Chapéu do Piauí foi autuado o Simp 000619-161/2022.
Em consulta nos sistemas e livros desta Promotoria de Justiça, no que se refere ao objeto dos presentes autos, verificou-se a existência da
notícia de fato nº 107/2021 (Simp: 001065-161/2021), com objeto correlato aos fatos mencionados nos documentos de ID nº 53854121.
Eis o relatório.
Pelo exposto, verifico que as informações analisadas no presente SIMP já foram acompanhadas na notícia de fato nº 107/2021 (Simp: 001065161/2021).
Por todo o exposto, indefiro a instauração de procedimento extrajudicial, com o fim de não gerar duplicidade de procedimentos, com mesmo
objeto e partes.
Conforme descreve o art. 4º, § 1º da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determino a cientificação do noticiante, por meio da Ouvidoria do
Ministério Público do Estado do Piauí.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
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SIMP: 000324-160/2022
ATO DE INDEFERIMENTO
Trata-se de atendimento ao público, SIMP nº 000324-160/2022, instaurado em decorrência do ofício nº 025/2022, oriundo da Central de
Tratamento de Resíduos Ltda., solicitando providências quanto ao aterro sanitário de Joaquim Pires/PI.
Em consulta nos sistemas e livros desta Promotoria de Justiça verificou-se a existência do SIMP 000444-161/2022 e procedimento administrativo
- SIMP: 000273-236/2018, autuado na 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, com objeto correlato aos fatos mencionados nos
documentos de ID nº 53724906.
Eis o relatório.
Pelo exposto, verifico que as informações analisadas no presente SIMP já foram acompanhadas no SIMP 000444-161/2022 e procedimento
administrativo - SIMP: 000273-236/2018.
Por todo o exposto, indefiro a instauração de procedimento extrajudicial, com o fim de não gerar duplicidade de procedimentos, com mesmo
objeto e partes.
Conforme descreve o art. 4º, § 2º da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 09/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do seu órgão de execução - 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, com
fundamento no artigo no art. 129 da Constituição Federal; art. 143 da Constituição Estadual; art. 26, inciso VI, da Lei nº 8.625/1993; art. 37, inciso
VI da Lei Complementar Estadual nº 12/1993 c/c o art. 9º, § 2º, da Lei nº 7.347/85 e art. 10, § 1º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional
do Ministério Público, vem tornar público o PRESENTE EDITAL, com a finalidade de intimar/cientificar Isabel Cristina Lina Queiroz do teor da
decisão que determinou o arquivamento do inquérito civil nº 12/2021 (SIMP: 000388-161/2020), nos seguintes termos:
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial autuado como inquérito civil, o qual tem como assunto investigar suposta ausência de prestação de
informações e comunicações de forma clara, objetiva e compreensível aos pacientes diagnosticados com Covid-19, na Unidade Básica de Saúde
(UBS) Chapadinha Sul.
O presente procedimento originou-se mediante termo de informações subscrito por Isabel Cristina Lina Queiroz, o qual relata, em síntese, que
testou positivo para a Covid-19 e que a equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde (UBS) Chapadinha Sul foi negligente quanto a divulgação
do resultado e orientações relacionadas ao tratamento (fls. 03/27).
Em sede de diligências iniciais, por meio do ofício nº 318/2020, solicitou-se a Secretaria Municipal de Saúde de Esperantina providências a serem
adotadas quanto ao declarado pela noticiante (fl. 29).
Em resposta, mediante ofício nº 288/2020, à Secretaria de Saúde esclareceu que foi realizado o exame na noticiante, em 12/06/2020, com a
entrega do resultado em 15/06/2020. Relatou, ainda, que houve tentativa de visita domiciliar na residência da noticiante, em 18/06/2020, tendo
Isabel se recusado a receber a equipe de saúde. Por fim, encaminhou documentação comprobatória do alegado e informou que a noticiante fará
parte da equipe de saúde da UBS Chapadinha do Norte, como meio de evitar prejuízos a noticiante (IDs nº 31506410 e nº 31506420).
Com o fim de instruir o feito, por meio do ato exarado no ID nº 31526138, solicitou-se à Secretaria de Saúde de Esperantina fluxograma para
atendimento Covid-19 seguido pelos profissionais de saúde municipal. Em atenção a solicitação ministerial à Secretaria de Saúde encaminhou o
documento solicitado, o qual consta no ID nº 31848610.
Posteriormente, em 03/03/2021, foi realizado audiência extrajudicial com Misaki Machado Lira, conforme linkde registro de mídia
audiovisual acostado ao ID nº 32573310.
Adiante, ato lavrado no ID nº 32599348, determinando expedição de ofício à Secretaria de Saúde do município de Esperantina
solicitando documentos comprobatórios do efetivo acompanhamento da Sra. Isabel Cristina Lina Queiroz.
O município encaminhou cópia do prontuário de assistência médica sanitária, fichas de consultas, exames, visitas e prescrições, bem
com cópia do livro de controle de casos positivos da UBS Chapadinha Sul, os quais encontram-se no ID nº 33992574.
Adiante foi solicitado apoio ao Caods no sentido de averiguar se o manejo clínico adotado pela rede de saúde de Esperantina realizouse de acordo com as recomendações dos órgãos de saúde.
O Cados esclareceu que não há nos autos informações sobre qualquer prejuízo à saúde da paciente ou a parentes em grupo de risco
(pelo contrário, há comprovação de que a mesma foi atendida e acompanhada, seja por contatos realizados por telefone ou
presencialmente) indicando a regularidade do atendimento realizado à paciente.
Síntese do essencial.
De acordo com o Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (Covid-19) na Atenção Primária à Saúde "o manejo clínico da Síndrome Gripal na
APS/ESF difere frente a gravidade dos casos. Para casos leves, inclui medidas de suporte e conforto, isolamento domiciliar e monitoramento até
alta do isolamento. Para casos graves, inclui a estabilização clínica e o encaminhamento e transporte a centros de referência ou serviço de
urgência/emergência, ou hospitalares. A APS/ESF deve assumir papel resolutivo frente aos casos leves e de identificação precoce e
encaminhamento rápido e correto dos casos graves, mantendo a coordenação do cuidado destes últimos".
Assim, afere-se que a Atenção Básica, como porta de entrada do Sistema Único de Saúde, realiza o manejo terapêutico de casos leves, bem
assim a vigilância ativa e continuada desses pacientes, além de possuir grande potencial de identificação precoce de casos graves que devem
ser manejados em serviços especializados.
Da análise detida dos autos percebe-se que a noticiante recebeu o atendimento devido, com todas as orientações necessárias, havendo,
inclusive, assinado termo de consentimento para isolamento domiciliar, em 15/06/2020.
Dessa forma, não restou verificado indícios de irregularidades no manejo clínico realizado à paciente ou quaisquer de seus parentes em grupo de
risco. Ainda, a paciente foi devidamente atendida por profissional médica, com acompanhamento periódico, conforme prontuário encaminhado
pela Secretaria de Saúde.
Pelo exposto, considerando que não foi constatada quaisquer irregularidades no manejo clínico e terapêutico e/ou ausência de prestação
de informações e comunicações de forma clara, objetiva e compreensível à sra. Isabel Cristina Lina Queiroz por parte dos serviços de
saúde de Esperantina, verifico a legalidade e a resolutividade dos motivos que ensejaram a instauração do presente procedimento.
Desta feita, verifico que não há necessidade de solicitação ou requisição de outras diligências, tampouco mácula a ensejar propositura de ação
civil, não havendo mais justificativa para o prosseguimento do presente feito.
Neste passo, pelas razões acima e com fulcro no art. 10, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), PROMOVO
O ARQUIVAMENTO do presente inquérito civil.
Em cumprimento ao disposto no art. 10, § 1º da 23/2007 do CNMP determino a cientificação do noticiante.
Por fim, determino a remessa de cópia da presente decisão ao setor competente para a devida publicação no Diário Oficial do Ministério Público
do Estado do Piauí.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
Adriano Fontenele Santos
Promotor de Justiça
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3.12. 42ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI24473
PORTARIA Nº 33/2022 INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 20/2022
SIMP Nº 000010-344/2022
Portaria nº 33/2022 - Objeto: Converter a noticia de fato nº SIMP 000010- 344/2022 no inquérito civil nº 20/2022 (SIMP nº 000010344/2022) com o objetivo de apurar possíveis irregularidades no âmbito da Câmara Municipal de Teresina.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 42ª
Promotoria de Justiça de Teresina-PI, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 129, II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art.
26, I, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art. 68, I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica
Estadual do Ministério Público) e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição à qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis(art. 127, caput, CF/88);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de inquérito civil e de ação civil pública, para proteção do
patrimônio público (art. 129, III, CF/88);
CONSIDERANDO a noticia de fato nº SIMP 000010-344/2022, instaurada para averiguar notícias de irregularidades na Camara Municipal de
Teresina - CMT.
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, § 4º, §6º e §7º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.
CONSIDERANDO a Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre a prática de atos de improbidade administrativa e prevê aplicação de sanções a agentes
público e a particulares que incorrerem em tais atos, independentemente da ocorrência de prejuízo efetivo ao patrimônio público.
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a persecução penal nos casos das ações penais públicas, nos termos do art. 129, inciso I da
CF/88;
CONSIDERANDO que o Ministério Público possui legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública, nos termos do art. 5º, I da Lei nº
7.3347/85;
CONSIDERANDO a necessidade de maiores elementos de convicção quanto aos fatos supracitados.
R E S O L V E:
CONVERTER esta noticia de fato no inquérito civil nº 20/2022 (nº SIMP 000010-344/2022), determinando ainda o que segue:
a) autue-se e registre-se;
b) publique-se no diário oficial;
c) comunique-se ao CSMP;
d) cumpra-se.
e) registre-se.
Teresina (PI), 08 de julho de 2022. (assinado digitalmente)
CHICO DE JESUS
Promotor de Justiça

3.13. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UNIÃO-PI24474
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 28/2022
SIMP 000203-143/2022
PORTARIA nº 38/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por sua Promotora de Justiça adiante assinada, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VI, IX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a
defesa dos Princípios da Impessoalidade e da Publicidade (CF, art. 37, caput);
CONSIDERANDO que uma das manifestações do Princípio da Publicidade é a publicação de leis e atos administrativos, previstos no art. 1º da
LINDB e em diversos outros dispositivos legais;
CONSIDERANDO que a Constituição Estadual preceitua que na inexistência de veículo oficial de imprensa, as publicações municipais devem se
dar através de Diário Oficial (CE, art. 28, P. Único);
CONSIDERANDO que às publicações oficiais devem se revestir de fácil acesso à população e órgãos de controle, sem prejuízo da autenticidade,
disponibilidade e integridade das informações (Lei 12.527/2011, art. 6º, I e II);
CONSIDERANDO quea Instrução Normativa nº 03/2018, do TCE-PI, com fito de garantir a segurança das informações, cfr. exigido pela Lei
12.527/2011, estabelece uma série de critérios para que veículos de comunicação possam públicos ou privados possam realizar publicações
oficiais;
CONSIDERANDO que até maio de 2021, existia apenas uma empresa habilitada pelo TCE-PI a prestar serviços de publicação impressa e virtual
de atos públicos, pelo que as contratações da referida empresa se davam por inexigibilidade de licitação, cfr. art. 25, da Lei 8.666/93;
CONSIDERNDO que após maio de 2021, existem pelo menos duas empresas habilitadas pelo TCE a prestar o serviço de publicação oficial, pelo
que resta necessário averiguar como vem se dando a contratação do serviço de publicações oficiais;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 28/2022, com o objetivo de estabelecer diagnóstico sobre a forma como
vem se dando as publicações oficias no Poder (EXECUTIVO/LEGISLATIVO) do Município de União, bem assim, como vem se dando a eventual
contratação de empresa para prestação deste serviço, DETERMINANDO-SE, desde já, as seguintes diligências:
1) A AUTUAÇÃO da presente Portaria juntamente com os documentos que originaram no SIMP;
2) A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria de Justiça SILAYLLA MARIA AMORIM RODRIGUES e SÂMIO FALCÃO MENDES FILHO, para
secretariarem este procedimento;
3) O ENCAMINHAMENTO do arquivo em formato word à Secretaria-Geral para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico (DOEMP/PI),
certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial, bem como ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e
Defesa do Patrimônio Público (CACOP), ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI) e ao Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça,
para conhecimento;
4) A FIXAÇÃO do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
5) A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Exmo. Prefeito Municipal requisitando:
I. cópia da Lei Orgânica Municipal, em que haja a previsão do meio utilizado para a publicação de atos oficiais;
II. informação quanto à existência de procedimento de licitação ou de dispensa/inexigibilidade de licitação, para a contratação de empresa para
publicação de atos oficiais, após maio de 2021;
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se.
União/PI, data da assinatura eletrônica.
(assinado digitalmente)
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FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS
Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de União
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 29/2022
SIMP 000204-143/2022
PORTARIA nº 39/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por sua Promotora de Justiça adiante assinada, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VI, IX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a
defesa dos Princípios da Impessoalidade e da Publicidade (CF, art. 37, caput);
CONSIDERANDO que uma das manifestações do Princípio da Publicidade é a publicação de leis e atos administrativos, previstos no art. 1º da
LINDB e em diversos outros dispositivos legais;
CONSIDERANDO que a Constituição Estadual preceitua que na inexistência de veículo oficial de imprensa, as publicações municipais devem se
dar através de Diário Oficial (CE, art. 28, P. Único);
CONSIDERANDO que às publicações oficiais devem se revestir de fácil acesso à população e órgãos de controle, sem prejuízo da autenticidade,
disponibilidade e integridade das informações (Lei 12.527/2011, art. 6º, I e II);
CONSIDERANDO quea Instrução Normativa nº 03/2018, do TCE-PI, com fito de garantir a segurança das informações, cfr. exigido pela Lei
12.527/2011, estabelece uma série de critérios para que veículos de comunicação possam públicos ou privados possam realizar publicações
oficiais;
CONSIDERANDO que até maio de 2021, existia apenas uma empresa habilitada pelo TCE-PI a prestar serviços de publicação impressa e virtual
de atos públicos, pelo que as contratações da referida empresa se davam por inexigibilidade de licitação, cfr. art. 25, da Lei 8.666/93;
CONSIDERNDO que após maio de 2021, existem pelo menos duas empresas habilitadas pelo TCE a prestar o serviço de publicação oficial, pelo
que resta necessário averiguar como vem se dando a contratação do serviço de publicações oficiais;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 29/2022, com o objetivo de estabelecer diagnóstico sobre a forma como
vem se dando as publicações oficias no Poder (EXECUTIVO/LEGISLATIVO) do Município de Lagoa Alegre, bem assim, como vem se dando a
eventual contratação de empresa para prestação deste serviço, DETERMINANDO-SE, desde já, as seguintes diligências:
1) A AUTUAÇÃO da presente Portaria juntamente com os documentos que originaram no SIMP;
2) A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria de Justiça SILAYLLA MARIA AMORIM RODRIGUES e SÂMIO FALCÃO MENDES FILHO, para
secretariarem este procedimento;
3) O ENCAMINHAMENTO do arquivo em formato word à Secretaria-Geral para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico (DOEMP/PI),
certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial, bem como ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e
Defesa do Patrimônio Público (CACOP), ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI) e ao Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça,
para conhecimento;
4) A FIXAÇÃO do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
5) A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Exmo. Prefeito Municipal requisitando:
I. cópia da Lei Orgânica Municipal, em que haja a previsão do meio utilizado para a publicação de atos oficiais;
II. informação quanto à existência de procedimento de licitação ou de dispensa/inexigibilidade de licitação, para a contratação de empresa para
publicação de atos oficiais, após maio de 2021;
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se.
União/PI, data da assinatura eletrônica.
(assinado digitalmente)
FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS
Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de União

3.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI24475
Notícia de Fato nº 32/2022
SIMP Nº 000307-246/2022
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada mediante recebimento de procedimento extrajudicial instaurado pelo Ministério Público Federal do Piauí,
através de solicitação de empresa privada, a qual requereu ao MPF-PI que expedisse uma "notificação geral" aos municípios do Piauí para que
estes cumpram o determinado na Lei nº 14.129/2021 e passe a ofertar serviços no formato digital.
Conforme consta na documentação anexa, o Procurador da República Kelston Pinheiro Lages declinou a atribuição do feito ao Ministério Público
do Estado do Piauí.
Em sede de diligências iniciais, esta Promotoria de Justiça expediu os Ofícios nº 293/2022, 294/2022 e 295/2022 às Prefeituras Municipais de
Luzilândia, Madeiro e Joca Marques, respectivamente, para que prestassem esclarecimentos sobre o objeto da presente demanda.
Em atenção ao ofício ministerial, a Prefeitura Municipal de Joca Marques informou que, "ainda que não haja atualmente a obrigatoriedade de sua
adoção pela municipalidade sem que haja norma própria, o Município de Joca Marques-PI já possui Portal da Transparência e vem
implementando várias sistematizações recomendadas na Lei Federal, conforme se depreende do site da Prefeitura, qual seja:
https://jocamarques.pi.gov.br/. O mesmo possui sistemas de Ouvidoria, e-Sic (Sistema de Informação ao Cidadão), procedimentos de Protocolo
Digital e Manifestações que os cidadãos podem fazer diretamente pelo site ou pelo e-mail pjocamarques@hotmail.com".
Ademais, o município, por ser de pequeno porte, vem estudando a possibilidade de implantação do governo digital, com estudo orçamentário e
logístico para sua viabilização.
O Município de Luzilândia, por sua vez, informou que busca se adequar à recente determinação de implantação do governo digital, nos termos da
Lei nº 14.129/2021 (ID. 53890200).
Contudo, verifica-se que não foi encaminhada ao Ministério Público a resposta solicitada no Ofício nº 294/2022, tampouco justificativa sobre não
a apresentar dentro do prazo estabelecido.
É o relatório.
Aduz o art. 3º da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
"A Noticia de Fato sera apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogavel uma vez, fundamentadamente, por ate 90
(noventa) dias".
Assim, diante do transcurso do prazo de 30 (trinta) dias, bem como da impossibilidade de findá-lo no prazo determinado, uma vez que há
diligência a ser realizada, PRORROGO, POR 90 (NOVENTA) DIAS, a Notícia de Fato em tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 3º, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
1) Prorrogação da presente Notícia de Fato por 90 (noventa) dias;
2) Expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Madeiro/PI reiterando a solicitação constante no ofício nº 294/2022, no prazo de 10 (dez) dias
Página 22

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1134 Disponibilização: Segunda-feira, 11 de Julho de 2022 Publicação: Terça-feira, 12 de Julho de 2022

úteis.
3) O ofício deverá ser entregue pessoalmente ao destinatário, pelo motoboy da Promotoria de Justiça.
Registros necessários no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 08 de julho de 2022.
MÁRCIA AÍDA DE LIMA SILVA
Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior
respondendo pela Promotoria de Justiça de Luzilândia
Portaria PGJ/PI nº 2336/2022
Notícia de Fato nº 45/2022
SIMP Nº 001091-426/2022
DESPACHO DE INSTAURAÇÃO
Trata-se da Reclamação nº 1941/2022, encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, via SIMP, relativa a suposto
acúmulo ilegal de cargos públicos pelo Sr. MARCELO DE AGUIAR COSTA.
Segundo o descrito na manifestação em apreço, o denunciante relatou que o Sr. Marcelo Costa acumularia os seguintes cargos, com
considerável distância um do outro: 1) cargo de professor da Rede Estadual de Ensino do Piauí, lotado em Madeiro/PI; 2) cargo de professor da
Rede Municipal de Ensino de Santa Quitéria do Maranhão/MA; 3) cargo de professor da Rede Municipal de Ensino de São Bernardo/MA.
O noticiante entende que se faz necessária uma investigação por este Órgão Ministerial acerca de possível irregularidade quanto à acumulação
indevida de cargos públicos pelo servidor.
O procedimento inicialmente seguirá o formato de NOTÍCIA DE FATO (artigos 1º ao 7º da Resolução 174/2017 do CNMP), tendo por objeto
apurar suposta acumulação ilegal de cargos públicos pelo Sr. MARCELO DE AGUIAR COSTA.
A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, inciso XVI, veda qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, com observância de: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com
outro técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
Nesse contexto, cumpre ressaltar que as regras constitucionais de acumulação de cargos e vencimentos no setor público são de observância
obrigatória pelos Estados e Municípios, que não poderão se afastar das hipóteses taxativamente previstas na Constituição Federal.
A averiguação das situações que configuram acúmulo ilegal de cargos públicos é dever da administração pública. Outrossim, a continuidade
dessas situações gera grave dano ao erário, além de comprometer a moralidade e eficiência do serviço público.
Face ao exposto, determino o seguinte:
a) a autuação como Notícia de Fato;
b) o registro do protocolo no SIMP;
c) a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC-PI), à Secretaria Municipal de Educação de Santa Quitéria do
Maranhão/MA e à Secretaria Municipal de São Bernardo/MA, solicitando as seguintes informações, com o encaminhamento da documentação
comprobatória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis:
i) a Portaria de Nomeação ou Designação do cargo;
ii) a folha de pagamento referente ao cargo ocupado pelo servidor em todo o período de acumulação ilegal;
iii) declaração de não acumulação de cargos públicos firmada pelo servidor, quando do provimento do cargo junto ao ente público;
iv) frequência e lotação do servidor;
v) carga horária do cargo.
d) encaminhe-se à Ouvidoria do MP-PI, por e-mail, o presente despacho, para fins de conhecimento.
Registre-se o presente despacho no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 11 de julho de 2022.
MÁRCIA AÍDA DE LIMA SILVA
Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior
respondendo pela Promotoria de Justiça de Luzilândia
Portaria PGJ/PI nº 2336/2022
Notícia de Fato nº 02/2022
SIMP Nº 000042-246/2022
DESPACHO DE CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Cuidam os autos de Notícia de Fato instaurada a partir de informações prestadas pela Sra. MARIA OZÉLIA DA COSTA ROSA na sede desta
Promotoria de Justiça, mediante Termo de Declarações, que envolve direito fundamental à saúde.
A noticiante informou que é portadora de cervicalgia/dorsalgia/lombalgia (discopatia), dor nos membros superiores (síndrome do túnel
do carpo bilateral), dor nos ombros (síndrome do impacto) e dor nos joelhos (sinovite) que pioram com esforço físico e que lhe causam
incapacidade funcional nas atividades laborativas e cotidianas.
Após intervenção do Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da Notícia de Fato nº 03/2021, registrada no SIMP sob o
protocolo 000023-246/2021, a Secretária Municipal de Saúde de Luzilândia/PI passou a fornecer os seus medicamentos de uso contínuo.
Ocorre que, após a realização de ressonância magnética da coluna torácica e da coluna cervical, bem como de ultrassonografia dos
ombros direito e esquerdo, o seu médico assistente acrescentou dois fármacos, quais sejam: Permese e Condress.
Afirmou a Sra. MARIA OZÉLIA que por não ter condições de arcar com as medicações, em razão do seu alto custo, dirigiu-seà
Secretaria Municipal de Saúde para o fornecimento desses novos medicamentos, ocasião em que foi orientada a procurar o Ministério
Público Estadual.
Atualmente, a noticiante faz uso contínuo dos seguintes medicamentos: Azorga (colírio), Zarmine 50 mg, Velija 60 mg, Promensil 100
mg, Oscal-D 1000 mg, Gésico Retard 100 mg, Pasalix, Permese e Condress.
Em sede de diligência inicial, esta Promotoria de Justiça expediu oOfício nº 39/2022 à Secretaria Municipal de Saúde para fins de prestar
esclarecimentos sobre a presente demanda, bem como para a adoção das providências cabíveis no sentido de favorecer o fornecimento dos
medicamentos à noticiante, conforme prescrição médica.
Em atenção ao ofício ministerial, a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio do Ofício nº 19/2022, informou que a paciente vem recebendo
os medicamentos de uso contínuo, conforme o compromisso firmado nos autos da Notícia de Fato nº 03/2021, quais sejam: Azorga (colírio),
Zarmine 50 mg, Velija 60 mg, Promensil 100 mg, Oscal-D 1000 mg, Gésico Retard 100 mg e Pasalix. Entretanto, ressalta que tais
medicamentos não constam na RENAME e possuem valores elevados.
Ademais, da análise da prescrição médica, a Secretaria de Saúde verificou que os novos medicamentos receitados à paciente não
constam na RENAME, motivo pelo qual não será possível arcar com a totalidade das despesas, visto que os valores apresentados
excedem o limite orçamentário do órgão.
Diante de tais informações, este Órgão Ministerial expediu os Ofícios nº 93/2022 e 161/2022 ao médico assistente da paciente com
solicitação de relatório circunstanciado quanto à possibilidade de substituição dos fármacos Permese e Condress pelas alternativas
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terapêuticas fornecidas pelo SUS, se existentes, bem como comprovação da imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.
Contudo, verifica-se que não foi encaminhado ao Ministério Público relatório circunstanciado solicitado nos aludidos ofícios, tampouco
justificativa sobre não o apresentar dentro dos prazos estabelecidos.
Enfim, os autos vieram-me conclusos para despacho, eis que o prazo do procedimento está expirado.
É o relatório.
Observa-se que se trata de direitos individuais indisponíveis. Assim, diante do vencimento do prazo para tramitação da NF, previsto no caput do
art. 3º, da Resolução 174/2017 do CNMP, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no prazo determinado, eis que é
imprescindível acompanhar a situação fática da Sra. MARIA OZÉLIA DA COSTA ROSA quando ao fornecimento de medicamentos, converto a
presente Notícia de Fato em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, com fulcro nos artigos 7º e 8º, III da mesma
Resolução.
Baixe-se Portaria.
Registros necessários no SIMP.
Cumpra-se.
Publique-se.
Luzilândia (PI), 11 de julho de 2022.
MÁRCIA AÍDA DE LIMA SILVA
Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior
respondendo pela Promotoria de Justiça de Luzilândia
Portaria PGJ/PI nº 2336/2022
PORTARIA N.º 40/2022
Conversão da Notícia de Fato nº. 02/2022, registrada no SIMP sob o protocolo nº 000042-246/2022, em Procedimento Administrativo nº. 29/2022.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por esta Promotora de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e legais insertas
nos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, no art. 26, inciso I, da Lei n° 8.625/93 e no art. 37 da Lei
Complementar Estadual n° 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no artigo 127 da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO que "a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
(CF/1988, art. 196);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO a necessidade de apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, nos termos da previsão do art. 8º,
inciso III da Resolução 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 02/2022 foi instaurada no âmbito desta Promotoria de Justiça, a partir de informações prestadas pela
Sra. MARIA OZÉLIA DA COSTA ROSA na sede deste órgão, mediante Termo de Declarações, que envolve direito fundamental à saúde;
CONSIDERANDO que foram expedidos os Ofícios nº 93/2022 e 161/2022 ao médico assistente da paciente com solicitação de relatório
circunstanciado quanto à possibilidade de substituição dos fármacos Permese e Condress pelas alternativas terapêuticas fornecidas
pelo SUS, se existentes, bem como comprovação da imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, mas não consta nos autos relatório circunstanciado solicitado,
tampouco justificativa sobre não o apresentar dentro dos prazos estabelecidos;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de continuar o acompanhamento, sobretudo no sentido de verificar a possibilidade de dispensação dos
fármacos;
CONSIDERANDO a expiração do prazo de conclusão da Notícia de Fato e a impossibilidade de findar este procedimento no prazo determinado,
eis que é imprescindível acompanhar a situação fática da Sra. MARIA OZÉLIA DA COSTA ROSA quando ao fornecimento de medicamentos,
com fulcro nos artigos 7º e 8º, III da Resolução 174/2017 do CNMP.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 02/2022 em Procedimento Administrativo nº 29/2022, na forma do artigo 9º da Resolução nº 174, de 04 de
julho de 2017, do CNMP, como objetivo deacompanhar a situação fática da Sra. MARIA OZÉLIA DA COSTA ROSA quando ao
fornecimento de medicamentos,adotando-se as seguintes providências:
I - Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, concedendo-se a numeração sucessiva do Procedimento Administrativo e procedendo-se
com as anotações pertinentes;
II - A comunicação da instauração do presente Procedimento Administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), via SEI;
III - A remessa, para publicação, desta portaria, ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
IV - A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS, para conhecimento;
V - A expedição de ofício à Secretaria Municipal de Luzilândia/PI para adoção das providências cabiveis no sentido de verificar se há alternativas
terapêuticas fornecidas pelo SUS aptas a substituir os fármacos Permese e Condress, prescritos pelo médico assistente da paciente,
devendo encaminhar relatório circunstanciado a esta Promotoria de Justiça no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
Nomeio a Assessora de Promotoria de Justiça Meg Maria da Conceição Vaz Coêlho Fraga para secretariar e diligenciar o presente procedimento.
Após realização das diligências supra, retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Registros necessários.
Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 11 de julho de 2022.
MÁRCIA AÍDA DE LIMA SILVA
Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior
respondendo pela Promotoria de Justiça de Luzilândia
Portaria PGJ/PI nº 2336/2022

3.15. 1ª PROMOTORIA DEJUSTIÇA DE PICOS-PI24476
PORTARIAN°021/2022
Procedimento Administrativo
SIMP n. 001312.361.2022
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO DA
SILVA, Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de
suas atribuições legais e, etc.
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
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dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que o Município de Picos, na pessoa do gestor à época, firmou o Termo de Ajustamento de Conduta n. 007/2019, em que se comprometeu a
implantar o sistema eletrônico de informações - SEI ou congênere na estrutura administrativa, orçamentária e financeiro do Município de Picos-PI,
devendo ter tramitação eletrônica em todos os processos/ procedimento no âmbito municipal;
que se comprometeu a implantar o sistema eletrônico de Pregão na estrutura administrativa, orçamentária e financeira do Município de Picos-PI;
que se comprometeu a implantar sistema eletrônico de acompanhamento orçamentário e financeiro - SIAFEM ou congênere na estrutura
administrativa, orçamentária e financeira municipal;
que o acordo supramencionado foi celebrado nos autos do Inquérito Civil n. 054/2019 SIMP 0003298.088.2019, após encaminhado ao Conselho
Superior do Ministério Público para regular homologação; e
que estando em curso o prazo acordado para o cumprimento da obrigação assumida pelo compromitente, imprescindível a instauração do
presente para aferir eventual desrespeito à obrigação firmada em acordo, bem como sua exigibilidade decorrente da homologação pelo E.
CSMP/PI.
RESOLVE:
Instaurar PATAC - Procedimento Administrativo para Termo de Ajustamento de Conduta, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e
comprovação dos eventuais descumprimentos de obrigações assumidas em TAC, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicando-a
no DOEMP com remessa ao CACOP e ao TCE/PI, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
comunique-se, por meio eletrônico, ao E. CSMP a presente instauração;
Seja verificado pela Secretaria Unificada se consta manifestação do E. CSMP/PI quanto ao TAC n. 007/2019, em caso positivo, junte-se aos
autos, em caso negativo, solicite-se ao Eg. CSMP a regular homologação do acordo ora firmado;
Solicite-se ao Prefeito do Município de Picos via PGM que apresente informações acerca do cumprimento das determinações do TAC n.
007/2019, bem como enviando documentos comprobatórios de suas alegações, no prazo de 10 (dez) dias;
Ante a existência da Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI, bem como pela realização de distribuição automática do feito via sistema
SIMP, deixo de designar secretário(a) para atuação;
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento ao
destinatário e registros de praxes
diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 31 de maio de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
Notícia de Fato nº 009.2022. SIMP nº 000007.088.2022
PORTARIA Nº 021/2022
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A Dra. MICHELINERAMALHOSEREJOSILVA, Ex.ma
Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de
suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que a Resolução CNMP nº 174/2017 dispõe ser o Procedimento Administrativo meio adequado para acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições;
que a Notícia de Fato nº 009.2021-SIMP nº 000007.088.2022 foi instaurada para apreciar a inserção de dados atualizados no Portal da
Transparência da Câmara de Vereadores de Dom Expedito Lopes;
que o protocolo foi aberto em cumprimento à determinação constante em despacho exarado por esta signatária no transcurso do ICP
000179.088.2020, ante a irregularidade apontada pelo TCE-PI, qual seja, BAIXA QUALIDADE DOS DADOS DISPONIBILIZADOS NO PORTAL
DA TRANSPARÊNCIA.
que solicitou-se à Câmara de Vereadores de Dom Expedito Lopes-PI que informasse e comprovasse documentalmente o andamento das
medidas adotadas para regularizar os dados de seu Portal da Transparência. Em resposta, a Casa Legislativa informou que decidiu pela
contratação da empresa STF INFORMÁTICA LTDA., após competente parecer jurídico. Sendo assim, aduz que no máximo de 60 (sessenta)
dias, todas as informações administrativas e financeiras da Câmara deverão inseridas com integralidade no Portal da Transparência (ID:
53608739).
que a Constituição Federal de 1988 no caput do seu artigo 37 institui o Princípio da Publicidade, in verbis:
Art.37.A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade(...)
o caput do artigo 8º da Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011. (Lei de Acesso à informação), que versa:
Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no
âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
o art. 8º da Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação - LAI que determina aos órgãos e entidades públicas o dever de "promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas", sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores
(internet) para os municípios com população acima de 10.000 (dez mil) habitantes, e impositiva para todos os municípios a divulgação, em tempo
real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos termos previstos na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei nº 12.527/2011,
art. 8º, § 4º). Vale informar que o termo "em tempo real" consiste na "disponibilização das informações em meio eletrônico que possibilite amplo
acesso público, até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo sistema", nos termos do art. 2º, § 2º, II, do Decreto nº
7.185/2010.
RESOLVE:
InstaurarPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO a fim de fiscalizar e acompanhar a inserção e atualização de dados no Portal da Transparência
da Câmara de Vereadores de Dom Expedito Lopes-PI, determinando-se, desde logo, o que se segue:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicandoa no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração;
Realize-se pesquisa no Portal da Transparência da Câmara de Vereadores de Dom Expedito Lopes confeccionando certidão circunstanciada dos
dados ali disponibilizados na data da pesquisa, bem como efetuando a respectiva captura das telas.
Ante a existência da Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI, bem como pela realização de distribuição automática do feito via sistema
SIMP, deixo de designar secretário(a) para atuação.
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Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n. 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 01 de julho de 2022.
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça

3.16. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI24477
A Sua Excelência o(a) Senhor (a)
Raimundo Maurício da Costa Santos (Secretário Municipal de Educação de São Braz/PI)
Deborah Sayonara Santos Cardoso (Prefeita Municipal de São Braz/PI)
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 12/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na Promotoria de Justiça de São Braz/PI, no
uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; arts. 26 e 27 da Lei Federal nº
8.625/93; e arts. 36 e 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo - lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6.º "caput" da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público promover o procedimento de investigação preliminar para zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na CF/1988, bem como promover o inquérito civil e a ação civil
pública, para a garantia do direito fundamental à educação de qualidade para as crianças e adolescentes (art. 129, II e III, CF/88);
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a constituição federal em seu art. 6º elegeu a educação como um direito fundamental social e esculpiu, no art. 7º, inciso v,
que "são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social o piso salarial proporcional à
extensão e à complexidade do trabalho";
CONSIDERANDO que o art. 206, incisos V e VIII, da Constituição Federal consagra a valorização dos profissionais da educação, garantidos, na
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, bem ainda que na rede pública o ensino
será ministrado com base no princípio do piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei
nacional;
CONSIDERANDO os termos do art. 60, inc. III, alínea "e", do ADCT, bem como a Lei nº 11.738/08 que, regulamentando o aludido dispositivo
constitucional, instituiu e estipulou o piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica (art. 2º),
bem como a sua atualização anual (art. 5º), determinando aos Municípios, inclusive, o dever de elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e
Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, visando ao cumprimento do piso salarial profissional nacional para os aludidos
docentes (art. 6º);
CONSIDERANDO que a Lei n.° 11.738, de 16 de julho de 2008, instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério
público da educação básica, dispondo em seu art. 2º, §2º, que o Piso Salarial Profissional Nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, com jornada
máxima de 40 horas semanais;
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, em análise da ADIn n.° 4167, estabeleceu a constitucionalidade de referida lei e determinou
que o piso salarial do magistério corresponde ao vencimento inicial da carreira, não englobando gratificações e demais benefícios e que na
composição da jornada de trabalho, poderá ser reservado o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para
dedicação às atividades extraclasse;
CONSIDERANDO que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade,
produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal;
CONSIDERANDO que eventuais dificuldades de índole orçamentárias não impedirão a estrita observância à legislação tratada no presente
instrumento, sobretudo diante da possibilidade concedida aos entes federativos de solicitar à União a complementação necessária, se for o caso
e atendidos os requisitos previstos na lei;
CONSIDERANDO que importante característica do piso salarial é a sua abrangência nacional, ou seja, a necessidade de ser observado e
aplicado a todos os profissionais do magistério público da educação básica de todos os entes federativos - União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, buscando garantir maior isonomia profissional e diminuir as iniquidades regionais existentes;
CONSIDERANDO que o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de
janeiro, a partir do ano de 2009, "utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do
ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n. 11.494, de 20 de junho de 2007", conforme previsão expressa do art.
5º, caput e parágrafo único, da Lei Federal n. 11.738/2008;
CONSIDERANDO que a melhoria dos salários dos profissionais do magistério das redes públicas de educação básica também é prevista no
Plano Nacional de Educação - PNE (Lei nº 13.005/14), que na Meta nº 17, estabelece que até 2020, os docentes terão que ter rendimento médio
equiparado ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente.
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; revoga
dispositivos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; e dá outras providências;
CONSIDERANDO que o artigo 26 da nova lei do FUNDEB (Lei nº 14.113/20) estabelece que os recursos oriundos do Fundeb, para atingir o
mínimo de 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos destinados ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração
dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, poderão ser aplicados para reajuste salarial sob a forma de bonificação, abono,
aumento de salário, atualização ou correção salarial;
CONSIDERANDO que o princípio da independência normativa dispõe que a vigência, eficácia e validade de cada norma é analisada
separadamente;
CONSIDERANDO que a norma de regulamentação da metodologia de atualização do piso salarial profissional nacional do magistério público da
educação mantém sua vigência, validade e eficácia mesmo diante da revogação da antiga Lei do Fundeb;
CONSIDERANDO que o princípio da independência normativa dispõe que a vigência, eficácia e validade de cada norma é analisada
separadamente;
CONSIDERANDO que a continuidade típico - legal do instituto do FUNDEB é indiscutível aliás, expressa de forma idêntica no Preâmbulo das
Leis revogada e revogadora: "Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb) (...)" (Preâmbulos das Leis 11949/07 e 14.113/20);
CONSIDERANDO a manifestação da Advocacia-Geral da União no Parecer n.º 00067/2022/CONJUR-MEC/CGU/AGU:
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"Assim, a nosso ver, valendo-se de uma interpretação sistemática, teleológica e evolutiva da legislação, visto que os métodos interpretativos não
são excludentes, no atual contexto, a referência feita à Lei nº 11.494, de 2007, no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738, de 2008, deve ser
interpretada como referência feita à Lei nº 14.113, de 2020, que manteve a sistemática da previsão do valor anual mínimo por aluno (...)"1
CONSIDERANDO que se o FUNDEB cresce em função de maior receita de impostos e complementos da União, implicando no incremento do
investimento em educação, a remuneração (e valorização) do profissional do magistério, componente fundamental para uma educação de
qualidade, também deve aumentar na mesma razão;
CONSIDERANDO que o valor do Piso Nacional do Magistério para o ano de 2022, estabelecido por meio do Parecer nº
2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB, homologado através da Portaria MEC nº 67 de 04 de fevereiro de 2022, foi definido no valor de R$ 3.845,63 (três
mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27.º, parágrafo único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93);
CONSIDERANDO que o descumprimento do dever do Poder Público de oferecer regularmente o ensino obrigatório importa responsabilidade da
autoridade competente, consoante o disposto no §2º do art. 208 da CF/88;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil 19/2019 (SIMP 000112-097/2018) teve prosseguimento para apurar possíveis atos de improbidade
administrativa praticados pela prefeitura municipal e pela Secretaria Municipal de Educação de São Braz do Piauí/PI pelo suposto
descumprimento do Plano Municipal de Educação 2015/2025 (Lei Municipal nº 156/2015)
R E S O L V E:
RECOMENDAR ao Secretário(a) Municipal de Educação e à Prefeita Municipal de São Braz/PI, atendendo aos princípios da legalidade,
publicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) que adote as medidas necessárias para:
1 - A implementação imediata do piso salarial aos profissionais do magistério da rede pública municipal de São Braz do Piauí, efetivos e
temporários, em consonância com a Lei Federal Nº 11.738/2008 e definido para o ano de 2022 no valor de R$ 3.845,63 (três mil oitocentos e
quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), considerando como base de cálculo para efeito do piso o vencimento básico, excluídas as
gratificações e outras vantagens de natureza pessoal;
Por fim, determinamos que sejam encaminhadas a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, informações sobre o cumprimento da
presente recomendação;
A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seus destinatários como
pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão quanto às providências solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de fixação
de dolo em futuro e eventual manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
Vencidos os prazos concedidos, requisita-se informações no que diz respeito ao atendimento desta recomendação, inclusive sobre os motivos da
não-concretização das condutas recomendadas, registrando-se que, não obstante a não obrigatoriedade do seu atendimento, a possível conduta
indevida sujeita-se, por sua vez, a correção de natureza jurisdicional, seja da pessoa jurídica, seja da(s) pessoa(s) física(s) responsável(eis), com
repercussões civis (inclusive ressarcitórias), administrativas (improbidade) e/ou penal.
Publique-se no Diário Oficial de Justiça e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania e ao Centro de Apoio
Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público.
São Raimundo Nonato/PI, 09 de junho de 2022.
Gabriela Almeida de Santana
Promotora de Justiça

3.17. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS/PI24478
SIMP 000011-411/2021
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de Santo
Antônio de Lisboa-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 Santo Antônio de Lisboa-PI 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.
Expediu-se, ainda, a Recomendação nº 15/2021 ao Município e à Secretaria Municipal de Saúde para adoção das 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, por meio do ofício 10/2021, a SMS informou que foram recebidas até o dia 28 de janeiro do corrente ano 125 doses de vacinas, das
quais 114(cento e quatorze) já haviam sido utilizadas em profissionais de saúde, contando o município, até aquele momento, com um saldo de 11
(onze) doses. Informaram, ainda, que o município obedece ao cronograma de vacinação estabelecido pelo Ministério da Saúde e da Secretaria
Estadual da Saúde (SESAPI), e que está sendo confeccionada carteira de vacinação com data de aplicação da 1ª dose e de retorno para
aplicação da 2ª dose. No prazo, encaminhou a lista de pessoas vacinadas contra a COVID-19.
Por conseguinte, foi requisitado ao município informações a respeito do andamento da vacinação por idade, bem como se as remessas
encaminhadas pela SESAPI estão sendo dispensadas 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 recebidas.
Em resposta, por meio do Ofício nº 434/2021, o município de Santo Antônio de Lisboa do Piauí informou que a vacinação contra a COVID-19
contempla a população de 18 anos ou mais; que as remessas disponibilizadas pela SESAPI estão sendo suficientes; por fim, esclareceu que o
conselho de saúde aprovou rol de grupos prioritários, incluídos na reserva de 30% das remessas da vacina (Documento ID:33690904).
Junto ao Ofício n° 434/2021, o município encaminhou a Ata da Assembleia Ordinária do Conselho Municipal de Saúde (ID: 33765451).
Novamente demandada, a SMS de Santo Antônio de Lisboa comunicou que a imunização das crianças com idade entre 5 a 11 anos foi concluída
com sucesso e não houve resistência por parte dos pais ou responsáveis (ID:53612789).
É o relatório.
O cerne da demanda se vincula a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de Santo Antônio de Lisboa no tocante à garantia da
imunização dos públicos-alvo para vacinação, contra a Covid - 19, 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 assertivamente as recomendações e
requisições ministeriais, inclusive regularmente adota as medidas necessárias para atenuar os impactos da Covid-19, sobretudo realizando
campanhas sobre a importância da vacinação e, de forma assertiva, imunizando crianças, jovens e adultos do município.
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Ademais, registra-se que a vacinação contra a Covid-19 é a forma mais eficaz de frear a contaminação e o surgimento de novas variantes do
coronavírus. Apenas a imunização em massa protege todas as pessoas da comunidade e diminui o risco de contágio. Portanto, nessa
perspectiva, nota-se que o Município de Santo Antônio de Lisboa está em progresso, posto que já se encontra aplicando dose de reforço da
vacina.
Neste sentido, a atuação ministerial cumpriu os fins a que se destinou, posto que as orientações contidas nas recomendações e requisições
foram efetuadas, logo, não há necessidade de perpetuar o presente procedimento, porquanto sua natureza não pode ser ad eternum. À vista
disso, caso sobrevenha óbices no tocante ao objeto, 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 ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo,
realizando-se os procedimentos de praxe.
Publique-se no diário eletrônico do MPPI.
Após, arquive-se o feito, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
CUMPRA-SE.
Picos-PI, data e assinatura eletrônicas
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
SIMP 000013-411/2021
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de São José do
Piauí, 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 José do Piauí 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.
Expediu-se, ainda, a Recomendação nº 17/2021 ao Município e à Secretaria Municipal de Saúde para adoção das 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 ao município de São José do Piauí informou que o obedece fielmente aos comandos nacionais e estaduais, quanto a distribuição
das vacinas; que receberam 96 (noventa e seis) doses e distribuíram entre os profissionais da saúde, levando em consideração o maior grau de
vulnerabilidade quantos aos riscos da doença; que a que a senhora Yara Ferreira Leite é a servidora responsável pelo controle administrativo e
distribuição da vacina. Juntou plano de operacionalização da vacina e lista de profissionais que a receberam; quanto ao controle e rastreabilidade
das pessoas vacinadas, foi preenchida uma ficha, contendo todas as pessoas vacinadas, sendo que foram orientadas acerca da necessidade de
uma segunda dose da vacina e entregue um
cartão indicando a data da aplicação da 2ª dose; que a gestão possui intenção de adotar todas as medidas indicadas na Recomendação do
Ministério Público, adotando todas as medidas necessárias com a maior brevidade possível; que dispõe de uma sala exclusiva para vacinação do
Covid 19, localizada na Unidade Básica de Saúde da sede.
Solicitadas novas informações, o Município comunicou a quantidade de vacinas recebidas e aplicadas e de profissionais de saúde disponíveis
para realização da vacinação (03 pessoas); que o Município dispõe de 03 (três) equipes de saúde da família para o mapeamento da população,
sendo uma equipe responsável pela zona urbana e duas equipes responsáveis pela região rural; que o mapeamento é realizado pelos Agentes
Comunitários de Saúde do município conforme os requisitos de preferência no recebimento da vacina, isto é, obedecendo aos critérios dos
grupos prioritários. Ademais, contam com 01 (um) veículo devidamente equipado; foram fixados nos serviços de saúde e nas dependências da
Secretaria Municipal de Saúde avisos sobre como se dá o processo de vacinação e há locais de vacinação para população rural.
Adiante, requisitou-se que a Secretaria Municipal de Saúde de São José do Piauí/PI disponibilizasse, através de seu sítio eletrônico, bem como
dos demais meios de comunicação que entender convenientes, lista nominal dos imunizados contra a COVID19, com respectivas doses
recebidas, fabricante da vacina, grupo prioritário ao qual a pessoa pertence e local onde foi aplicada a vacina.
Na sequência, o Município enviou informações sobre divulgação da relação de pessoas vacinadas no Município de São José do Piauí e a
quantidade de doses recebidas e aplicadas. Informou, ainda, que a Secretaria Municipal de Saúde está divulgando as listas e outros dados
referentes a campanha de vacinação nas dependências do referido órgão e em endereço eletrônico.
As informações prestadas pelo município foram encaminhadas ao CAODS e ao CACOP para conhecimento.
Após, ao realizar consulta no site do município de São José foi verificado que as informações constam no site.
Além disso, verificou-se que o município de São José, acatou a Recomendação e este órgão determinou que os autos aguardassem em
Secretaria pelo prazo de 30 (trinta) dias, até ulteriores deliberações.
Em 10 de agosto de 2021, foi realizada busca no sitehttps://transparencia.saojosedopiaui.pi.gov.br/saojosedopiaui/covid19/documentos? tipo=43,
sendo constatada que fora juntada lista atualizada de pessoas imunizadas. Ocorre, que, da análise das informações apresentadas, percebeu-se
que constavam possíveis irregularidades nas informações apresentadas, uma vez que constavam indicações de pessoas que tomaram a
segunda dose em data posterior ao dia da pesquisa.
Oficiado para se manifestar sobre a irregularidade acima, o Município esclareceu que as datas posteriores informadas correspondem à previsão
de tomada da 2ª dose, sendo que a atualização foi corrigida.
Solicitadas informações complementares ao Município, este informou que o andamento da vacinação por idade segue dentro da normalidade
prevista, não ocorrendo imprevisibilidades que afetem a regular campanha de vacinação, sendo que as remessas que estão sendo
encaminhadas pela SESAPI de maneira proporcional à população cadastrada de 18 a 59 anos, não havendo necessidade de solicitação de
reserva técnica de doses, à SESAPI. Informou, ao final, que foi adotada reserva de 30% por cento das remessas para o rol de grupos prioritários
(detalhou grupos), aprovados em reunião ordinária pelo Conselho Municipal de Saúde - juntou ata ao ID 33578284.
Após, determinou que os autos aguardassem em Secretaria pelo prazo de 30 (trinta) dias, até ulteriores deliberações.
Posteriormente, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a vacinação contra a Covid-19 no município encontra-se regular e que as
remessas da vacina, até o momento, são encaminhadas de maneira proporcional à população público- alvo. Esclareceu que o registro das
pessoas vacinadas pode ser acessado no painel da plataforma do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIP-NI).
Em seguida, oficiou-se a Secretaria Municipal de Saúde de São José do Piauí, para informar sobre o andamento da vacinação em crianças de 5
a 11 anos, notadamente como está o andamento da referida vacinação no município; Se há recusa da vacinação por parte dos pais ou
responsáveis.
Em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde de São José do Piauí informou que a vacinação contra a COVID - 19, realizadas nas crianças,
ocorre de maneira regular, as quais comparecem devidamente acompanhadas por seus pais ou responsáveis. Apontou que as remessas
pediátricas recebidas são proporcionais a vacinação do público a ser imunizado. Por fim, alegou que, até o momento, não sobreveio resistência
dos pais ou responsáveis para a vacinação de seus filhos, porém, caso aconteça, o Município disponibiliza o Termo de Recusa de Imunização
Infantil contra COVID-19 (ID:34738022).
É o relatório.
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O cerne da demanda se vincula a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de São José do Piauí no tocante à garantia da
imunização dos públicos-alvo para vacinação, contra a Covid - 19, 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 assertivamente as recomendações e
requisições ministeriais, inclusive regularmente adota as medidas necessárias para atenuar os impactos da Covid-19, sobretudo realizando
campanhas sobre a importância da vacinação e, de forma assertiva, imunizando crianças, jovens e adultos do município.
Ademais, registra-se que a vacinação contra a Covid-19 é a forma mais eficaz de frear a contaminação e o surgimento de novas variantes do
coronavírus. Apenas a imunização em massa protege todas as pessoas da comunidade e diminui o risco de contágio. Portanto, nessa
perspectiva, nota-se que o Município de São José do Piauí está em progresso.
Neste sentido, a atuação ministerial cumpriu os fins a que se destinou, posto que as orientações contidas nas recomendações e requisições
foram efetuadas, logo, não há necessidade de perpetuar o presente procedimento, porquanto sua natureza não pode ser ad eternum. À vista
disso, caso sobrevenha óbices no tocante ao objeto, 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 ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo,
realizando-se os procedimentos de praxe.
Publique-se no diário eletrônico do MPPI.
Após, arquive-se o feito, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
CUMPRA-SE.
Picos-PI, data e assinatura eletrônicas
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça
SIMP nº 000259-361/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se Inquérito Civil Público instaurado a fim de garantir a implantação de leitos de atenção psicossocial na rede hospitalar do município de
Picos, articulada à Rede de Atenção Psicossocial (RASP) do Estado do Piauí.
Determinada notificação dos Representantes da Rede de Urgência e Emergência do Estado, da Regulação Central Estadual de Regulação das
Internações Hospitalares, da Gerência Estadual de Atenção à Saúde Mental e da Superintendência de Organização do Sistema de Saúde das
Unidades de Referências e da Secretaria de Estado da Saúde para manifestação, não constam nos autos confirmações de recebimento pelos
referidos, tampouco respostas ao solicitado.
Por conseguinte, ao analisar o prazo do presente no SIMP, constatou-se que sua instauração fora realizada como Procedimento Administrativo
de acompanhamento de Políticas Públicas, quando na verdade, a teor da portaria registrada, trata-se de Procedimento Preparatório de Inquérito.
Superada a celeuma do procedimento em epígrafe, inclusive com a conversão do feito em Inquérito Civil Público, determinou-se a extração de
cópias digitais dos autos para fins de instauração de Procedimento Administrativo, posto ser o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, nos termos da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Diante disso, fora instaurado o Procedimento Administrativo - SIMP nº 000011-088/2022, com o objetivo de garantir a implantação de leitos de
atenção psicossocial na rede hospitalar do município de Picos, articulada à Rede de Atenção Psicossocial (RASP) do Estado do Piauí.
Pois bem, ao verificar o Procedimento Administrativo - SIMP nº 000011- 088/2022, constata-se que o citado processo está avançado, inclusive
com as respostas requisitadas à Gerência Estadual de Atenção à Saúde Mental, à Direção do Hospital Regional Justino Luz e à Secretaria de
Saúde do Município de Picos-PI.
Dessa maneira, considerando que o presente procedimento relaciona-se ao aludido Procedimento Administrativo, de modo que o referido
encontra-se adiantado, emer- ge a ausência de utilidade procedimental no presente ICP.
Além disso, não se pode relegar o teor jurídico da Lei nº 13.869, de 5 de Se- tembro de 2019, que trata sobre crimes de abuso de autoridade, em
especial os arts. 27 e 31, in verbis:
Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de
qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investiga- ção preliminar sumária, devidamente justificada.
Art. 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para exe- cução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada,
pro- crastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado."
Irrefutável, portanto, o valor jurídico conferido ao lapso temporal investiga- tivo, cujo termo final ordinário para ser prorrogado exige, ao menos,
motivação e direciona- mento justificador daquela prorrogação, devendo o ente ministerial apresentar concretamen- te elementos materiais que
demonstrem a pertinência da manutenção procedimental.
Contudo, verifica-se a perda de utilidade da causa deste Inquérito Civil Pú- blico, posto que não se vislumbram diligências posteriores.
Assim, do exposto, ausente justa causa para prosseguimento do feito, espe- cialmente pela existência do Procedimento Administrativo - SIMP nº
000011-088/2022, a propósito ser o mais adequado para acompanhar o presente objeto, promovo o ARQUIVA-MENTO do corrente Inquérito
Civil, com base no art. 39 da Resolução 01/2008 do Colé- gio de Procuradores e art. 10 da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do
Ministério Público.
Encaminhem-se os autos do presente procedimento ao E. Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida apreciação,
com as homenagens de estilo.
Comunique-se, via e-mail, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS).
Publique-se a decisão no Diário Eletrônico do Ministério Público do Piauí. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos - PI, 10 de July de 2022.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor de Justiça

3.18. Promotoria Eleitoral - 96ª Zona Eleitoral - Campo Maior24479
DECISÃO
Trata-se de Atendimento ao Público registrado a partir das informações constantes nos autos da ação nº 0600268- 03.2020.6.18.0096, com o fim
de averiguar possível crime de divulgação indevida de pesquisa eleitoral das Eleições Municipais 2020, no Município de Campo Maior/PI,
realizada pelo Instituto Credibilidade, inicialmente registrada no TSE sob o nº PI - 03804/2020.
Nos autos da ação em lume, o juízo da 96ª Zona Eleitoral declarou a pesquisa protocolizada sob o nº PI - 03804/2020 como não registrada, ante
a clara violação do Art. 2º, §7º, IV, da Resolução/TSE nº 23600/2019, aplicando multa no valor de R$53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e
cinco reais), nos termos do Art. 17 da mencionada Resolução.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
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indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 9.504/97, punível com detenção de seis meses a um
ano e multa.
Conforme entendimento doutrinário de Rodrigo Lopez Zílio:
A pesquisa fraudulenta é aquela cujo conteúdo é fruto de uma criação artificial e que tem o intuito de causar interferência na manifestação de
vontade do eleitorado. A fraude, por sua vez, pressupõe uma completa desconexão do resultado da pesquisa divulgada com a opinião corrente
junto ao eleitorado da circunscrição, com o objetivo de causar uma falsa impressão sobre o retrato atual da campanha eleitoral (p. 217).
Há na jurisprudência entendimento no sentido de que a divulgação de pesquisa sem registro não pode ser entendida como divulgação de
pesquisa fraudulenta, porque não há dados regulares coletados sobre os quais possa incidir a fraude. Vejamos:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. AÇÃO PENAL. ART. 33, § 4º DA LEI DAS ELEIÇÕES. DIVULGAÇÃO EM COMÍCIO DE PROPORÇÃO DE VOTOS
QUE INDICA VANTAGEM DO ORADOR NO PLEITO. INEXISTÊNCIA DE PESQUISA ELEITORAL REGISTRADA. DISTINÇÃO ENTRE
PESQUISA SEM REGISTRO E PESQUISA FRAUDULENTA. FRAUDE QUE DEVE INCIDIR SOBRE ELEMENTOS COLETADOS EM
OBSERVÂNCIA COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. INEXISTÊNCIA NO CASO. FATO ATÍPICO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU COM FUNDAMENTO NO
ART. 386, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENTENDIMENTO ADOTADO PARA AS ELEIÇÕES DE 2016 SEM VINCULAÇÃO
DA CORTE PARA AS ELEIÇÕES DE 2018. AÇÃO PENAL
IMPROCEDENTE. 1. O delito de divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta (art. 33, § 4º da Lei das Eleições) somente se aperfeiçoa se a
fraude ocorrer sobre dados coletados em observância às exigências legais para a realização de pesquisas eleitorais, de modo que a divulgação
do resultado de pesquisa legítima ocorra de forma distorcida e falsa. 2. A divulgação de pesquisa sem registro não pode ser entendida como
divulgação de pesquisa fraudulenta porque não há dados regulares coletados sobre os quais possa incidir a fraude. Entendimento adotado nessa
Corte para as eleições de 2016 e que não a vincula para as eleições de 2018 e pode ser revisto. 3. Absolvição do réu com amparo no art. 386,
inciso III do Código de Processo Penal. 4. Ação Penal julgada improcedente. (Ação Penal nº 26354, Acórdão de , Relator(a) Des. Pedro Luís
Sanson Corat_1, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 30/01/2018)
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2016. PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. PESQUISA ELEITORAL
FRAUDULENTA. DISTINÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1Pesquisa sem registro é aquela que foi efetivamente realizada no âmbito social, sem, contudo, estar
devidamente registrada perante a Justiça Eleitoral. 2- Pesquisa fraudulenta é aquela inventada, fictícia, produzida por determinado partido ou
candidato sem nenhum critério, tendenciosa e direcionada a difundir vantagens a seus mentores. 3- A divulgação de pesquisa eleitoral
fraudulenta constitui crime e depende do devido processo penal para sua apuração e imposição de sanção, quando cabível. 4- Negado
provimento ao recurso. (RECURSO ELEITORAL nº 47927, Acórdão de , Relator(a) Des. Agenor Alexandre Da Silva, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, Tomo 40, Data 08/03/2017, Página 7)
Penal, processual penal e eleitoral. Legitimidade passiva. Imputação de sanção. Beneficiário da conduta. Questão de mérito. Pesquisa eleitoral.
Divulgação. Ausência de registro. Tipicidade. Inexistência. 1. Constitui matéria de mérito, e não de preliminar de ilegitimidade passiva para a
causa, a discussão acerca da possibilidade de imputação de sanção por divulgação ilegal de pesquisa a suposto beneficiário. 2. A divulgação de
pesquisa sem registro não se confunde com a divulgação de pesquisa fraudulenta, porque aquela não é tipificada como crime eleitoral. 3. Ação
penal improcedente. (Ação Penal nº 108, Acórdão de , Relator(a) Des. André Luís Maia Tobias Granja, Publicação: DOE - Diário Oficial do
Estado, Data 25/01/2010, Página 32)
Compulsando os autos, constata-se que a decisão judicial que declarou a pesquisa protocolizada sob o nº PI - 03804/2020 como não registrada,
teve como fundamento a ausência de requisito complementar para regularidade da pesquisa eleitoral.
Com efeito, não restou demonstrado nos autos qualquer indício de fraude na realização da pesquisa em questão.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a instauração de procedimento próprio ou promover a medida judicial cabível, INDEFIRO a
instauração de Notícia de Fato, nos termos do art. 53, §3º, da Portaria PGR/PGE nº 01/2019 e ARQUIVO sumariamente os autos.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça Eleitoral

3.19. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ - PI24480
Inquérito Civil Público nº001/ 2018 SIMP º 000099-184/2017
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada por este Órgão Ministerial em 22/03/2017 e posteriormente convertida em Inquérito Civil Público, após
recebimento do Ofício 038/2014 do Ministério Público de Contas do Estado do Piauí contendo cópia de peças do processo de prestação de
contas anual do Município de Juazeiro do Piauí (Processo TCE nº21.236/12) referente ao exercício financeiro de 2011.
Compulsando os autos constata-se a existência dos seguintes Acórdãos:
1. Acórdão 483/2014
Prestação de contas do município de Juazeiro do Piauí - Contas de Gestão
Responsável: Antônio Nonato de Andrade Filho Decisão Unânime - Julgamento de irregularidade Aplicação de Multa no valor de 2.000 UFR-PI
Decisão unânime pela não imputação de débito
2. Acórdão 484/2014
Prestação de contas do município de Juazeiro do Piauí - FUNDEB Responsável: Antônio Nonato de Andrade Filho
Decisão Unânime - Julgamento de irregularidade Aplicação de Multa no valor de 500 UFR-PI
3. Acórdão 485/2014
Prestação de contas do município de Juazeiro do Piauí - FMS Responsável: Jerry Lima
Decisão Unânime - Julgamento de regularidade com ressalvas Aplicação de Multa no valor de 500 UFR-PI
4. Acórdão 486/2014
Prestação de contas do município de Juazeiro do Piauí - FMAS Responsável: Antônio Nonato de Andrade Filho
Decisão Unânime - Julgamento de regularidade com ressalvas Aplicação de Multa no valor de 200 UFR-PI
5. Acórdão 487/2014
Prestação de contas do município de Juazeiro do Piauí - Câmara Municipal
Responsável: Cristiano Galdino de O. Neto
Decisão Unânime - Julgamento de regularidade com ressalvas Aplicação de Multa no valor de 400 UFR-PI
Em que pese o Acórdão 483/2014 ter julgado irregular a prestação de contas de gestão do município, o Tribunal de Contas decidiu por não
imputar débito ao gestor, aplicando-lhe tão somente multa no valor de 2.000 UFR-PI; nos demais casos houve julgamento de regularidade com
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ressalvas e aplicação de multa aos responsáveis, também sem imputação de débito.
Não obstante, os fatos aqui apurados foram perpetrados no longínquo ano de 2011, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, de modo que restou
configurado o instituto da prescrição de eventuais atos de improbidade administrativa, nos termos do disposto no art. 23, I da Lei nº 8.429/92 (Lei
de Improbidade Administrativa) em vigor à época dos fatos, ou seja, antes das alterações trazidas pela lei 14.230/2021, cujo prazo prescricional
era de até 05 (cinco) anos após o término do exercício do mandato do gestor.
Verifica-se, portanto, que o contexto acima apresentado atrai a incidência da Súmula nº 05 do Conselho Superior do Ministério Público do Estado
do Piauí, possibilitando o arquivamento dos presentes autos. In verbis:
Súmula nº 05 - CSMP
ARQUIVAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TCE/PI. AUSÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
NÃO INDICAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO POR ÓRGÃO TÉCNICO DO TRIBUNAL (DFAM OU
DFAE) Instaurado inquérito civil ou procedimento preparatório de inquérito civil para apurar improbidade administrativa, decorrente do envio de
procedimento de contas pelo TCE/PI ao MP-PI, e promovido o seu arquivamento por ausência de infração ou por prescrição do ato
de improbidade administrativa, o órgão do MPPI fica dispensado de adotar medidas ressarcitórias quando não identificado dano ao erário pelos
relatórios técnicos definitivos (após o contraditório do gestor) da DFAM (Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal) ou DFAE (Diretoria
de Fiscalização da Administração Estadual) do TCE/PI. Clique aqui para ter acesso à publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público
do Estado do Piauí.
Apenas para reforçar a aplicação da súmula acima, segue jurisprudência recente
do CSMP-PI:
IRREGULARIDADES EM PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRESCRIÇÃO DAIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NÃO IMPUTAÇÃO DE DÉBITO
-SÚMULA N° 05 DO CSMP - ARQUIVAMENTO HOMOLOGADO PELOCSMP.
2.2.20 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000128-088/2015). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS - PI.
ASSUNTO: APURAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ, EM PICOS - PI, REFERENTE AO EXERCÍCIO
DE 2009. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTORA DE JUSTIÇA: MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA. RELATOR: DR. LUÍS
FRANCISCO RIBEIRO. APURAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ, EM PICOS - PI, REFERENTE AO
EXERCÍCIO DE 2009. NA 1321ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 22/11/2019, O E. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
À UNANIMIDADE, NÃO HOMOLOGOU A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DE ORIGEM PARA INVESTIGAR A OCORRÊNCIA DE POSSÍVEIS DANOS AO ERÁRIO. A PARTIR DO ACÓRDÃO Nº
3.897/2011 COLACIONADO AOS AUTOS, PODE-SE VERIFICAR QUE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, EM ANÁLISE À PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO HOSPITAL EM QUESTÃO, EXERCÍCIO DE 2009, JULGOU AS CONTAS DO EX-GESTOR IRREGULARES, NO ENTANTO,
NÃO IMPUTOU DÉBITO AO SR. VALDECI LEITE BARROS. NÃO OBSTANTE, OS FATOS AQUI APURADOS FORAM PERPETRADOS NO
LONGÍNQUO ANO DE 2009, OU SEJA, HÁ MAIS DE 12 (DOZE) ANOS, DE MODO QUE RESTOU CONFIGURADO O INSTITUTO DA
PRESCRIÇÃO DE EVENTUAIS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 23, I DA LEI Nº
8.429/92 (LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA). PELO EXPOSTO, APLICA-SE O DISPOSTO NA SÚMULA Nº 05 DO E. CSMP-PI.
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR, À UNANIMIDADE, HOMOLOGOU A PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. JULGADO EM 04.04.2022, NA 1356ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CSMP-PI.
Ex positis, promovo o arquivamento do presente Inquérito Civil Público com fulcro no art. 10 caput da Resolução nº 23/2017 do CNMP e na
Súmula nº 05 do CSMP, ao tempo em que determino a adoção das seguintes providências:
ENVIOde cópia da presente Promoção de arquivamento, em formato word, para publicação no DOE MPPI, cientificando os interessados;
Transcorrido o prazo de 03 (três) dias sem recurso, REMETAM-SEos autos ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação da
Promoção de arquivamento.
Homologada a presente decisão de arquivamento, promova-se o arquivamento definitivo dos autos.
Cumpra-se.
Castelo do Piauí-PI, datado e assinado digitalmente.
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor de Justiça

3.20. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR - PI24481
IC nº 009/2019.000112-063/2018
DECISÃO
Trata-se de Inquérito Público Civil instaurado para apurar possível ato de improbidade administrativa praticado pelo Prefeito Municipal e
Secretário Municipal de Saúde de Campo Maior/PI consubstanciado na celebração de contratos do SUS com as empresas POLICLÍNICA PAZ
LTDA e CLÍNICA CARMINDA PAZ, administradas pelas pessoas de CARLOS AUGUSTO DA PAZ e ANÍSIO AUGUSTO DA PAZ,
respectivamente, condenados por ato de improbidade administrativa nos autos da ação nº 0002546-67.2004.4.01.4000 perante o juízo do
Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
Procedimento arquivado em 10/12/2019 sob o fundamento de ausência de dolo dos agentes públicos, uma vez que o contrato foi celebrando com
as empresas em data anterior à condenação de seus administradores por ato de improbidade, bem como pelo fato de as pessoas condenadas
por improbidade administrativa terem sido excluídas do quadro societário das mencionadas empresas em fevereiro de 2019, nos termos da
decisão ID 30797337.
Em sessão realizada na data de 06/11/2020, o E. CSMP, à unanimidade, não homologou a promoção de arquivamento e determinou o retorno
dos autos para realização de diligências, consistentes na reiteração da recomendação já expedida e verificação de ocorrência de danos ao erário,
nos termos do voto da relatora visto no ID 32058021.
Prazo de investigação prorrogado por mais 01 (um) ano.
Considerando a mudança na gestão do município de Campo Maior, foram expedidas novas recomendações ao chefe do executivo e secretária
de saúde, bem como solicitadas informações sobre a vigência dos contratos com as empresas e determinada a realização de pesquisa no
SAGRES/TCE.
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio
lícito de prova, não pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não
confirmação de indício que serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem
a profícua colheita de elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu
estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
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aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu
desiderato.
No caso dos autos, não obstante o uso de todos os meios ao alcance ministerial, não se logrou aferir documentalmente eventual dano suportado
pelo erário do Município de Campo Maior em decorrência da contratação das empresas
POLICLÍNICA PAZ LTDA e CLÍNICA CARMINDA PAZ.
Assim, até a presente data, não tendo a investigação logrado qualquer confirmação probatória palpável daqueles indícios que lhe serviram de azo
exordial, sua manutenção extraordinária aviltaria o princípio constitucional da razoável duração do processo administrativo, por falta de justa
causa.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos
ineficientes, inúteis ou a instauração em situações nas quais é visível a inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do
objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e das demais circunstâncias
relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação, sendo tal investigação destinada à apuração de recebimento de vantagem
indevida, nos termos do delimitado em portaria.
Tal conclusão pode ser extraída de enunciado de súmula do E. CSMP:
Súmula CSMP nº 09
Na prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito civil é imprescindível que a decisão seja proferida mediante a explicitação dos motivos
que levam a sua necessidade, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público, de acordo com o disposto no art. 9º da Resolução nº
23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. (Grifei)
Diante do exposto, chega-se à ilação de que não restaram comprovados os fatos descritos na portaria, não sendo cabível, destarte, qualquer
outra espécie de diligência, conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Eis o que apregoa a Resolução CPJ nº 001/2008:
Art. 39. Esgotadas todas as diligências, ou não havendo necessidade de sua realização, o Membro do Ministério Público, caso se convença da
inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública, promoverá o arquivamento do inquérito civil ou procedimento preparatório,
fundamentadamente.
Assim, não estando presentes quaisquer elementos que justifiquem a continuidade das apurações, esvazia-se a utilidade da presente
investigação, merecendo a solução ser homologada pelo E. CSMP/PI.
Desse modo, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo
de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou a instauração de novo Inquérito Civil, sem prejuízo das provas já
colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça

3.21. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI24482
Procedimento Administrativo - Controle Externo da Atividade Policial
SIMP nº 001135-361/2021
Objeto: Exercer o controle externo da atividade policial, notadamente em relação à mora da autoridade policial na realização de diligência atinente
ao inquérito nº 0000456-56.2015.8.18.0095.
PORTARIA nº 20/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, por seu Promotor de Justiça Maurício Verdejo
G. Júnior, no exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição
Federal,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que deixa a
cargo do membro do Ministério Público, após a verificação do vencimento o prazo da Notícia de Fato, a instauração do procedimento adequado
para acompanhamento ou apuração;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato registrada no SIMP sob o nº 001135-361/2021, para exercer o controle externo da
atividade policial, notadamente em relação à mora da autoridade policial na realização de diligência atinente ao inquérito nº 000045656.2015.8.18.0095;
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:
1 - Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato
PGJ nº 931/2019);
2 - 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;
3 - Oficie-se a autoridade policial responsável pela Delegacia Homicídios, Tráfico de Drogas e Latrocínio (DHTL)1, no âmbito da Delegacia
Regional de Picos-PI, REQUISITANDO, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, informações sobre a mora na realização de exame pericial nos
autos do IPL nº 0000456-56.2015.8.18.0095, atinente ao confronto balístico entre o projétil extraído do corpo da vítima Edileuza Feitosa de Sousa
e as armas apreendidas em posse de Tiago Sousa Mendes e Anderson Marcondes Alves da Cruz Santos; devendo a autoridade policial informar
sobre o andamento da investigação policial;
4 - Oficie-se o Corregedor Geral da Polícia Civil-PI, o Exmo. Dr. Jetan Pinheiro Barbosa, instruindo-se com cópia do presente procedimento,
para ciência da instauração do presente procedimento, bem como para a adoção das providências cabíveis, em relação a mora da autoridade
policial responsável pela Delegacia Homicídios, Tráfico de Drogas e Latrocínio (DHTL), o Dr. Agenor Ferreira Lima Júnior, na prestação
de esclarecimentos quanto a mora na realização de exame pericial nos autos do IPL nº 0000456-56.2015.8.18.0095, atinente ao confronto
balístico entre o projétil extraído do corpo da vítima Edileuza Feitosa de Sousa e as armas apreendidas em posse de Tiago Sousa Mendes e
Anderson Marcondes Alves da Cruz Santos.
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CUMPRA-SE, servindo este de determinação de instauração de procedimento administrativo e de requisição 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.
Maurício Verdejo G. Júnior
Promotor de Justiça
____________________________________________________________________________________________________________________
______
1 Portaria Normativa nº 15/2021/PC-PI, art. 1º - Criar a Delegacia Homicídios, Tráfico de Drogas e Latrocínio (DHTL), no âmbito da Delegacia
Regional de Picos-PI, que será responsável pela apuração das seguintes infrações penais: a)Crimes contra a vida(inclusive envolvendo menores
vítimas e idosos), incluindo Latrocínio tentado ou consumado no município de Picos-PI;

3.22. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI24484
PORTARIA GPJSP nº 25/2022
Converte o Inquérito Civil Público nº 06/2019, SIMP nº 000060-255/2017, em Procedimento Investigatório Criminal nº 03/2022, a fim de "apurar o
suposto cometimento do crime do art. 60 da Lei nº 9.605/1998 pelo Auto Posto Moraes e Portela/LTDA".
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor de Justiça Titular desta Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, Sr. Nielsen Silva
Mendes Lima, tendo em vista o Inquérito Civil Público nº 06/2019, SIMP nº 000060-255/2017, instaurado para "apurar licenciamento ambiental
do Posto Moraes e Portela/LTDA, em consonância com decisão proferida pelo Conselho Superior do Ministério Público, nas 1199ª Sessão, em
15/04/2016";
CONSIDERANDO oDESPACHO juntado no movimento de nº 53866868, de 27 de junho de 2022, da CONSELHEI0RA RELATORA da
homologação do arquivamento, Dra. MARTHA CELINADE OLIVEIRA NUNES, consignando que "em análise sumária dos autos, verifico que a
investigação gira em torno da prática de crime tipificado na Lei nº 9.605/1998, não sendo o feito autuado, contudo, como procedimento
investigatório criminal, mas como inquérito civil, em inobservância da norma do art. 1º da Resolução CNMP nº 181/2017. Considerando a
inaplicabilidade do princípio da fungibilidade na hipótese vertente, porquanto induvidoso o procedimento correto, determino à Secretaria do CSMP
que devolva protocolo eletrônico à origem para retificação da taxonomia e demais providências cabíveis. Cumpra-se";
CONSIDERANDO que Resolução CNMP nº 181/2007, que trata sobre a instauração de procedimento investigatório criminal, determina em seu
art. 1º que "o procedimento investigatório criminal é instrumento sumário e desburocratizado de natureza administrativa e investigatória,
instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais
de iniciativa pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal";
RESOLVE CONVERTER o Inquérito Civil Público nº 06/2019, SIMP nº 000060-255/2017, em Procedimento Investigatório Criminal nº 03/2022, a
fim de "apurar o suposto cometimento do crime do art. 60 da Lei nº 9.605/1998 pelo Auto Posto Moraes e Portela/LTDA", determinando, desde
logo, as seguintes providências:
1. Providencie o registro do presente procedimento, observando-se as disposições contidas na Resolução CNMP nº 181/2007, fazendo constar
como representante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ e como representado: Auto Posto Moraes e Portela/LTDA; a área
CRIMINAL; a classe PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (Pic-MP); o assunto: Revogação/Concessão de Licença Ambiental
(10111);
2. Autue-se e registre-se a presente portaria de instauração de Procedimento Investigatório Criminal no SIMP, arquivando-se cópia em pasta
eletrônica própria da Promotoria de Justiça;
3. Encaminhe-se cópia da presente Portaria para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM);
4. Junte-se cópia da publicação atinente à instauração do presente Procedimento Investigatório Criminal, assim que ocorrer, certificando a data;
5. Seja remetido o presente procedimento para o Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, a fim de apreciar
retrocitado pedido de arquivamento, nos termos do relatório juntado no movimento de nº 32688533;
6. Fica designado o Assessor Rodrigo Morais Leite para secretariar os trâmites deste procedimento.
Registre-se no SIMP. Expedientes necessários. Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 07 de julho de 2022.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
Promotor de Justiça
PORTARIA GPJSP nº 26/2022
Instaura o Procedimento Administrativo nº 17/2022, a fim de tomar providências quanto ao requerimento encaminhado pelo consumidor Mauro
Júnior dos Santos em face da Empresa Equatorial.
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor de Justiça Titular desta Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, Sr. Nielsen Silva
Mendes Lima, tendo em vista o requerimento encaminhado pelo Consumidor Mauro Júnior dos Santos em face da Empresa Equatorial;
CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 127 e 129 da Constituição Federal, bem como a Resolução CNMP nº 174/2017;
CONSIDERANDO o disposto no art. 14, e 19, da Lei Complementar Estadual nº 36/2004, que Regulamenta o Sistema Estadual de Defesa do
Consumidor e estabelece normas gerais do exercício do Poder de Polícia e de Aplicação das Sanções Administrativas previstas na Lei nº.
8.078/1990;
RESOLVE INSTAURAR o PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO nº 17/2022, com a finalidade de apurar os fatos acima descritos, em todas as
suas circunstâncias, determinando, desde logo, as seguintes providências:
1. Providencie o registro do presente procedimento, observando-se as disposições da Resolução CNMP nº 174/2017, fazendo constar como
área: CÍVEL; Classe MP: Procedimento Administrativo de tutela de interesses individuais indisponíveis => Procedimento Administrativo;
Assunto(s) MP: 11811 - Práticas Abusivas => DIREITO DO CONSUMIDOR; como requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ e
Mauro Júnior dos Santos; como Requerido: EMPRESA EQUATORIAL.
2. Autue-se, rubrique-se e numere-se a presente portaria de instauração de Procedimento Administrativo, arquivando-se cópia em pasta própria
da Promotoria de Justiça.
3. Junte-se cópia da publicação atinente à instauração do presente procedimento administrativo, assim que ocorrer, certificando a data.
4. Oficie-se a Empresa Equatorial, requisitando-se, em até 10 (dez) dias, manifeste-se sobre as informações apresentadas pelo consumidor,
encaminhando proposta de resolução do feito.
5. Fica designado o Assessor Rodrigo Morais Leite para secretariar os trabalhos.
Registre-se no SIMP. Expedientes necessários. Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 11 de julho de 2022.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça

4. GESTÃO DE PESSOAS
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4.1. PORTARIA RH/PGJ-MPPI24483
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 953/2022
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 19.21.0330.0017732/2022-17:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 26 de junho a 01 de julho de 2022, 06 (seis) dias de licença para tratamento de saúde do servidorDENILSON
MAGALHAES LEITE NOVAES, Técnico Ministerial, matrícula nº 285, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de
03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 26 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 954/2022
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 19.21.0109.0018024/2022-07:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 29 de junho a 01 de julho de 2022, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde da servidoraLAIS FERRAZ
REIS BARROSO,Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15488, lotada junto à 35ª Promotoria de Justiça, nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 29 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 955/2022
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 nº19.21.0706.0018843/2022-76:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 29 de junho a 08 de julho de 2022, 10 (dez) dias de licença para tratamento de saúde do servidorRICHARDSON
SOARES MOUSINHO,Técnico Ministerial, matrícula nº 330, lotado junto à Secretaria Unificada de das Promotorias de Justiça de Parnaíba, nos
termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 29 de junho de
2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 956/2022
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 19.21.0109.0018435/2022-65:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 04 a 08 de julho de 2022, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde da servidoraLAIS FERRAZ REIS
BARROSO, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº. 15488, lotada junto à 35ª Promotoria de Justiça de Teresina-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 04 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 957/2022
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 19.21.0013.0018280/2022-64:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 30 de junho a 03 de julho de 2022, 04 (quatro) dias de licença para tratamento de saúde do servidorPAULO
ANDRÉMARQUES VIEIRA, Técnico Ministerial, matrícula nº 207, lotado junto à Coordenadoria de Licitações e Contratos, nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 30 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 958/2022
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 19.21.0122.0017721/2022-39:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 27 e 28 de junho de 2022, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde do servidorFRANCISCO LEANDRO
GUIMARÃES DE CARVALHO, Analista Ministerial, matrícula nº 129, lotado junto à 7ª Promotoria de Justiça, nos termos do art. 77 e seguintes
da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 27 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 959/2022
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 19.21.0013.0017766/2022-71:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 26 de junho a 02 de julho de 2022, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde da servidoraTUANY DE
SOUSA FRANÇA, Assessora Ministerial, matrícula nº 15527, lotada junto à Coordenadoria de Licitação e Contratos do MPPI., nos termos do art.
77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 26 de junho de 2022.
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Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 960/2022
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 19.21.0087.0018698/2022-84:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 04 e 05 de julho de 2022, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde da servidoraJOAIMA MOURA
ROCHA, Assessora de Promotoria de Justiça, matricula nº 15185, lotada junto à 4ª Promotoria de Justiça de Floriano., nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 961/2022
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 19.21.0069.0017603/2022-43:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 23 a 29 de junho de 2022, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde da servidoraHAVANA FREITAS
ANTUNES, Assessora de Promotoria de justiça, matrícula nº 15506, lotada junto à Promotoria de Justiça de Canto do Buriti, nos termos do art. 77
e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 23 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 962/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0707.0018470/2022-44:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 04 e 05 de julho de 2022, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde do servidorGILSON SOUZA DOS
SANTOS, Técnico Ministerial, matrícula nº 295, lotado junto à Secretaria Unificada das Promotorias de Oeiras, nos termos do art. 77 e seguintes
da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 963/2022
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 19.21.0329.0018810/2022-26:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 07 a 11 de julho de 2022, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde do servidorKEVIN KESLLEY
RODRIGUES DA COSTA, Secretário Executivo, matrícula nº 15716, lotado junto à Secretaria do Conselho Superior do MPPI, nos termos do art.
77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 07 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 964/2022
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 19.21.0158.0018511/2022-91:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 04 de julho de 2022, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde do servidorALEXANDRE MADEIRA
SAMPAIO, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15422, lotado junto à 3ª Promotoria de Justiça de Floriano, nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 965/2022
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 19.21.0145.0018764/2022-51:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 06 a 10 de julho de 2022, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde do servidorFRANCISCO MENEZES
JUNIOR, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15603, lotado junto à 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri, nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 06 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 966/2022
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 19.21.0107.0018893/2022-48:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 01 a 06 de julho de 2022, 06 (seis) dias de licença para tratamento de saúde da servidoraNATALIA DE OLIVEIRA
ROCHA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15556, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Cocal, nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
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RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 967/2022
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 19.21.0107.0018893/2022-48:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 05 a 11 de julho de 2022, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde do servidorLEIA RAENY SÁ DA
ROCHA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15384, lotada junto à 3ª 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 05 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 968/2022
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 19.21.0046.0018777/2022-21:
RESOLVE:
CONCEDER,em 06 de julho de 2022,01 (um)dia de licença por motivo de doença em pessoa da família, à servidora CYNARA MARIA
CARDOSO VERAS, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15606, lotada junto à NUPEVID, nos termos do inciso II do art. 75 da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 06 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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