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1. COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
[]

1.1. CPJ/PI 24586
ATA DA 5ª SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PIAUÍ, DO DIA 30 DE MAIO DE 2022, REALIZADA EM FORMATO HÍBRIDO.
Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte dois, às 9h, no formato híbrido,reuniu-se extraordinariamente o Colégio de
Procuradores de Justiça, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral deJustiça Cleandro Alves de Moura.Presentes os
Procuradores de Justiça Antônio de Pádua Ferreira Linhares, Teresinha de Jesus Marques, Alípio de Santana Ribeiro, Ivaneide Assunção
Tavares Rodrigues, Antônio Ivan e Silva, Catarina Gadêlha Malta de Moura Rufino, Lenir Gomes dos Santos Galvão, Hosaias Matos de
Oliveira, Fernando Melo Ferro Gomes, Teresinha de Jesus Moura Borges Campos, Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando, Aristides
Silva Pinheiro, Zélia Saraiva Lima, Clotildes Costa Carvalho, Hugo de Sousa Cardoso e Antônio de Moura Júnior. Ausentes,
justificadamente, os Procuradores de Justiça Martha Celina de Oliveira Nunes (férias), Rosângela de Fátima Loureiro Mendes (justificativa)
e Luís Francisco Ribeiro (férias). O Presidente cumprimentou a todos.Em seguida, verificada a existência de quórum regimental, declarou
aberta a sessão.Na sequência, o Presidente submeteu à apreciação do Colegiado a discussão e aprovação da ata da 4ª sessão deliberativa
extraordinária, realizada em 25 de abril de 2022. A ata foi aprovada sem retificação. O Presidente informou que não havia mais nada pautado
para deliberação na presente sessão, bem como esclareceu que o único processo em tramitação no Colégio de Procuradores está com o relator,
porém dentro do prazo determinado para apresentação de relatório. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de
todos, desejando uma semana e um mês de junho abençoado, e declarou encerrada a sessão, e para constar, eu, Zélia Saraiva Lima,
Procuradora de Justiça e Secretária do Colégio de Procuradores de Justiça, lavrei a presente ata, que lida e aprovada vai assinada pelos
presentes. Teresina, 30 de maio de dois mil e vinte dois.

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. ATOS PGJ 24587
ATO PGJ/PI Nº 1216/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 12, de 18/12/1993, e considerando o disposto no Procedimento de Gestão Administrativa PGEA SEI nº 19.21.0018.0010035/2022-86,
RESOLVE
TORNAR PÚBLICO o reposicionamento do candidatoAntônioAlvesPereira Netto, inscrito no CPF sob o nº 074.xxx.xxx-10, ao final da fila de
aprovados no Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva em Cargo de Promotor de Justiça Substituto do
Estado do Piauí, regido pelo Edital nº 1 - MP/PI, de 31 de outubro de 2018, com resultado homologado pelo Edital PGJ n° 33 - MP/PI, de 17 de
maio de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2.2. PORTARIAS PGJ 24589
PORTARIA PGJ/PI Nº 2429/2022
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 19.21.0014.0019276/2022-26,
RESOLVE
DESIGNAR o policial militar Wellington Carlos O. de Moraes, matrícula nº 15625, para realizar a segurança do ônibus itinerante por ocasião do
evento "MP EM AÇÃO-PROCON ITINERANTE", dias 18 e 19 de julho, em Cajueiro da Praia, e nos dias 20 a 22 de julho, em Luís Correia.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2430/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o DESPACHO PGJ
- 027205, contido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0018.0007389/2021-42,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça Cláudia Pessoa Marques da Rocha Seabra, Chefe de Gabinete do PGJ, para assessorar este ProcuradorGeral de Justiça, no período de 10 a 12 de agosto de 2022, na cidade de Gramado-RS, em evento institucional, bem como na Reunião Ordinária
do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União - CNPG.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2431/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. Cleandro Alves de Moura, no uso de suas atribuições legais e conforme art. 51 da Lei nº.
8.666/93,
RESOLVE
1- PROPÓSITO
1.1. Designar a Comissão Permanente de Licitação "B" do Ministério Público do Estado do Piauí para processar e julgar todas as
CONTRATAÇÕES DIRETAS (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO), as ADESÕES a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE
OUTROS ÓRGÃOS, COMPRA PELO REGISTRO DE PREÇOS DESTE ÓRGÃO, PROCESSADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO PIAUÍ, PELO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO MP/PI E FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FPROCON.
2- CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO:
2.1. A Comissão será constituída pelos seguintes membros:
Presidente: Ana Larissa Moura de Almeida
Membros: Afranio Oliveira da Silva e Rosangela da Silva Santana
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SUPLENTE: Celiane Azevedo da Fonseca
3- ATRIBUIÇÕES
3.1. As atribuições da Comissão Permanente de Licitação são aquelas definidas no art. 51 da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, no que diz
respeito às contratações por dispensas, inexigibilidades de licitações, compras por adesões a ata de registro de preços de outros órgãos,
compras por registro de preços deste órgão.
4- DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. Além do Presidente da Comissão, deverão participar das reuniões de análise de propostas, no mínimo 02 (dois) membros.
4.2. Nos casos em que seja necessário conhecimento técnico específico sobre a matéria do objeto da contratação, poderá ser convocada para
integrar a Comissão, pelo menos um especialista no assunto.
4.3. No desenvolvimento de suas atividades, a Comissão se reportará diretamente à Controladoria Interna e à Assessoria Especial do
Procurador-Geral de Justiça para Processos Administrativos para solicitar apoio técnico e jurídico e outras unidades ou assessorias deste órgão.
4.4. Nas ausências e impedimentos do Presidente, qualquer um dos membros responderá pela Presidência da Comissão, desde que sejam
designados pelo Presidente ou por critério de votação.
5- MANDATO E VIGÊNCIA
5.1. O mandato dos membros da Comissão terá duração de 01 (um) ano, contado a partir da entrada em vigor desta Portaria.
5.2. É vedada a recondução da totalidade dos membros da Comissão Permanente de Licitação para o período subsequente.
5.3. Fica revogada a Portaria PGJ/PI nº 1621/2021.
5.4. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2432/2022
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 19.21.0425.0004924/2021-61,
RESOLVE:
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL à servidora SUSANA MAYRA BARROSO SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 379, da Classe A, Padrão 03, para a Classe B, Padrão 04 de sua carreira, conforme artigos 16 e 17
da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 20 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2433/2022
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 19.21.0425.0012359/2022-06,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL à servidora FRANCISCO EDUARDO PEREIRA ALVES, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Analista Ministerial - Área Processual, matrícula nº 347, do Padrão 05, Classe B, para o Padrão 06, Classe B de sua carreira, conforme arts. 16 e
17 da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos a 30 de junho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2434/2022
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 19.21.0425.0008891/2022-37,
RESOLVE
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor FRANCISCO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Técnico Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 193, do Padrão 07, Classe C, para o Padrão 08, 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 04 de julhode 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2435/2022
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 19.21.0425.0004910/2021-51,
RESOLVE
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL ao servidor SIDNEY FEITOSA DA SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista
Ministerial - Área Controle Interno, matrícula nº 252, 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 dejunhode 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2436/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021;
CONSIDERANDO a manifestação encaminhada pela Promotora de Justiça Liana Maria Melo Lages, titular da 56ª Promotoria de Justiça de
Teresina, na qual declara sua suspeição por motivo de foro íntimo,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ELÓI PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR, titular da 48ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar nos autos
da Notícia de Fato SIMP nº 000101-426/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 17 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
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PORTARIA PGJ/PI Nº2437/2022
O PROCURADOR-GERAL 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 19.21.0349.0018311/2022-07,
RESOLVE
CONCEDERao servidor DIEGO CURY RAD BARBOSA, Analista Ministerial - Área Processual, matrícula nº 423, Adicional de Qualificação no
valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em razão da conclusão de curso de especialização, conforme o Anexo V da Lei 6.237, de 05 de julho de
2012, com efeitos retroativos a 01 de julho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2438/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021;
CONSIDERANDO a manifestação encaminhada pelo Promotor de Justiça Fernando Ferreira dos Santos, titular da 44ª Promotoria de Justiça de
Teresina, na qual declara sua suspeição por motivo de foro íntimo,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça FRANCISCO DE JESUS LIMA, respondendo pela 35ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar nos
autos da Notícia de Fato SIMP nº 000205-344/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2439/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0076.0018676/2022-67:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a) RYANDERSON MAGNO OLIVEIRA ROCHA, matrícula 15503, ocupante do cargo de
Assessor (a) de Promotoria, lotado (a) junto à 27ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI, pelo prazo de 06(seis) meses, quais sejam,
agosto/2022, setembro/2022, dezembro/2022, janeiro/2023, abril/2023 e maio/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 14de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2440/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0076.0018676/2022-67:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a) MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE CARVALHO LUZ, matrícula 20028, ocupante do cargo
de Assessor (a) de Promotoria, lotado (a) junto à 27ªPromotoria de Justiça de Teresina- PI, pelo prazo de 04(quatro) meses, quais sejam,
outubro/2022, novembro/2022, fevereiro/2023, março/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 14de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2441/2022
O PROCURADORGERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação contida
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0154.0014126/2022-12,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor DIEGO PEREIRA SANTOS, matrícula nº 15228, para fiscalizar o fornecimento de recargas de botijões de gás para Núcleo
das Promotorias de Justiça de José de Freitas, firmado entre a Procuradoria Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89 e a empresa M
SIQUEIRA LTDA CNPJ: 10.599.985/0002-58 (DISPENSA Nº 29/2022 - PGA nº 19.21.0154.0014126/2022-12).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2442/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0089.0019123/2022-25:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a) INGRID NUNES FONTENELE MARTINS, matrícula 217, ocupante do cargo de Analista
Ministerial, lotado(a) junto à13ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI, pelo prazo de 01(um) mês, a partir de 01 de agosto de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 14de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2443/2022
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
CONCEDERàPromotora de JustiçaMÁRCIA AÍDA DE LIMA SILVA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior,05(cinco) dias de licença
compensatóriano período de 25 a 29 de julho de 2022,referentes aos plantõesministeriaisrealizados em 25, 26 e 27 de dezembro de 2020, bem
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como o plantão ministerial realizado em 25 de julho de 2020, conforme a Portaria PGJ/PI nº 168/2022, nos termos do Ato Conjunto PGJ/CGMP nº
06/2022, ficando 1/2 (meio) dia de licença compensatória, referente ao plantão de 27 de dezembro de 2020, a ser anotado no prontuário e
somado a outra fração.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geralde Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2444/2022
O PROCURADORGERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação contida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0162.0019526/2022-77,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça RUSZEL LIMA VERDE CAVALCANTE, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, para atuar nos
plantões ministeriais dos dias 23 e 24 de julho de 2022, de atribuição da 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, em substituição ao Promotor de
Justiça Cristiano Farias Peixoto.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2445/2022
O PROCURADORGERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação contida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0162.0019526/2022-77,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça CRISTIANO FARIAS PEIXOTO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, para atuar nos plantões
ministeriais dos dias 30 e 31 de julho de 2022, de atribuição da 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, em substituição ao Promotor de Justiça
Ruszel Lima Verde Cavacante.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2446/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0155.0018820/2022-38:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor (a) TÚLIO DAMASCENO CAVALCANTE FÉLIX, matrícula 20023, ocupante do cargo de
Assessor (a) de Promotoria, lotado (a) junto à 34ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI, pelo prazo de 02(dois) meses alternados, quais sejam,
agosto/2022 e outubro/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 14de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2447/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o do Ato PGJnº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0155.0018820/2022-38:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a) MARIANA MARTINS SIQUEIRA SAMPAIO, matrícula 269, ocupante do cargo de Analista
Ministerial, lotado (a) junto à 34ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI, pelo prazo de 02(dois) meses, quais sejam, setembro/2022 e
novembro/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 14de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2448/2022
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
CONCEDERaoPromotor de JustiçaANTÔNIO CHARLES RIBEIRO DE ALMEIDA, titular da 50ª Promotoria de Justiça de Teresina,03(três) dias
de licença compensatória, para serem usufruídosno período de 18 a 20 de julho de 2022, referentes a 02(dois) plantõesministeriais realizados em
03 e 10 de julho de 2022, conforme certidõesexpedidas pela Corregedoria Geral do MPPI e, de acordo com o Ato Conjunto PGJ/CGMP
nº06/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geralde Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2449/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018;
CONSIDERANDO a Portaria PGJ/PI nº 2448/2022,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça LUZIJONES FELIPE DE CARVALHO FAÇANHA, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 26ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 18 a 20 de julho de 2022, em razão do afastamento do
Promotor de Justiça Antônio Charles Ribeiro de Almeida.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 14 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
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Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2450/2022
O PROCURADORGERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea "f", da
Lei Complementar Estadual nº 12/93, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021, e considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 19.21.0181.0016658/2022-16,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA para elaboração do Parecer Técnico sobre os fatos elencados nos autos
do Procedimento Administrativo nº 78/2021 - SIMP Nº 00010-035/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2451/2022
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 daPromotorade
JustiçaJOSELISSE NUNES DE CARVALHO, titular da 45ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 2º período do exercício de 2022,
previstas para o período de 01 a 30 de agostode 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando os 30 (trinta)
dias para usufruto no período de03 de outubro a 01 de novembro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 14de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

3. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
[]

3.1. PORTARIAS 24588
PORTARIA Nº 83/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0330.0018884/2022-50.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o respectivopagamentode1
½ (Umae meia) diárias, perfazendo o valor deR$757,50 (Setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos),em favor doPromotor
de JustiçaCLÁUDIO ROBERTO PEREIRA SOEIRO, matrícula nº 16661, pordeslocamento de Teresina ao interior do Estado do Piauí, no
período de 10 a 11/07/2022,para realizarviagem de trabalhoa serviço do GAECO/MPPI,conforme designado na Portaria PGJ
nº2346/2022(Sei nº 0271141).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dobeneficiáriadadiária, referidano art. 1º
desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 13de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 84/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0201.0018735/2022-91.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o respectivopagamentode2
½ (Duase meia) diárias, perfazendo o valor deR$ 1.187,50 (Um mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),em favor doPromotor
de JustiçaADRIANO FONTENELE SANTOS, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina - PI, pordeslocamentodeEsperantina - PI para
Piripiri- PI, no período de 13a 15/07/2022,para, sem prejuízo de suas funções,responder pela 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri - PI,
conforme designado naPortaria PGJ nº 1278/2022(Sei nº 0272807).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dobeneficiáriadadiária, referidano art. 1º
desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 13de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 85/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0007.0019183/2022-23.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o respectivopagamentode1
½(Umae meia) diárias, perfazendo o valordeR$712,50 (Setecentos e doze reais e cinquenta centavos), em favor doPromotor de
JustiçaLUCIANO LOPES NOGUEIRA RAMOS, eCoordenador doCentro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais -CAOCRIM,
pordeslocamento de Teresina- PI para Corrente- PI, no período de 29a 30/06/2022, paraparticiparda Oficina Regional de Procedimentos
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Extrajudiciais Cíveis e Criminais, na referida cidade, conforme designado naPortaria PGJ/PI nº 1611/2021(Sei nº 0273074).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dobeneficiáriodas diárias, referidas no
art. 1º desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 13 de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS24565
2 ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALTOS/PI
PORTARIA Nº 030/2022
INQUÉRITO CIVIL 008/2022
SIMP nº 000817-154/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI, por meio do Promotor de Justiça in fine
assinado, no uso das atribuições previstas no art. 32, XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto no art. 129, III e 225
da Constituição Federal e no art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, e:
CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", entendido esse como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas (art. 225, caput da Constituição Federal de 1988, e art.3º, I, da Lei nº 6.938/81);
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para as presentes e futuras
gerações;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, em especial o direito à saúde e ao meio ambiente hígido, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia (art.129, II);
CONSIDERANDO que o artigo 3º, inciso III, da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1.981, conceitua poluição como sendo a degradação da
qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente ... (a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população",
(b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, ...., (e) lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos;
CONSIDERANDO que a atividade de tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos é considerada efetiva ou potencialmente poluidora,
dependendo a sua localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação, dependerá de prévio licenciamento do órgão
ambiental competente - art. 2º, caput e § 1º, da Resolução CONAMA nº237/97;
CONSIDERANDO que o art. 47, II, da Lei nº 12.305/2010, estabelece que são proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de
resíduos sólidos ou rejeitos: lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
CONSIDERANDO que entre os possíveis impactos ambientais dessa atividade compreendem-se a poluição do solo e a possível contaminação
das águas subterrâneas, pela infiltração de líquidos percolados e de chorume (líquido resultante da decomposição dos resíduos) que, ao não
serem coletados, drenados e tratados, infiltram pelo solo desprotegido, alcançando os lençóis subterrâneos de água, comprometendo sua
qualidade ambiental;
CONSIDERANDO que, visando a reverter esses fatos, há diversas formas de se obter o tratamento e destinação ambientalmente adequada dos
resíduos sólidos urbanos, como a reciclagem, compostagem, incineração, criação de centros de triagens ou construção e operacionalização de
aterros sanitários, tudo isso de acordo de com o volume de lixo produzido e a realidade de cada Município;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 54 da Lei nº 12.305/2010, "a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser
implantada até 31 de dezembro de2020, exceto para os Municípios que até essa data tenham elaborado plano intermunicipal de resíduos sólidos
ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e que disponham de mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade
econômico-financeira", admitindo-se, nesse último caso, prazos diferenciados;
CONSIDERANDO que a prestação do serviço público de gerenciamento de resíduos sólidos é de titularidade do Município, conforme art. 30, V,
da Constituição Federal, que impõe aos Municípios a organização e prestação, diretamente ou sob o regime de concessão1. I- até 2 de agosto de
2021, para capitais de Estados e Municípios integrantes de Região Metropolitana(RM) ou de Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) de
capitais; II- até 2 de agosto de 2022, para Municípios com população superior a 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010, bem como para
Municípios cuja mancha urbana da sede municipal esteja situada a menos de 20 (vinte)quilômetros da fronteira com países limítrofes; III- até 2 de
agosto de 2023, para Municípios com população entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil)habitantes no Censo 2010; e IV- até 2 de
agosto de 2024, para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no Censo 2010ou permissão, dos serviços públicos
de interesse local, incluindo-se aí o saneamento básico, que contempla o tratamento dos resíduos urbanos;
RESOLVE
INSTAURAR o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com vistas a adotar as providências relacionadas à recuperação da área degradada e
instalação e operação das atividades de disposição final ambientalmente adequada em outro local devidamente licenciado:
1) O registro e autuação da presente Portaria;
2) Seja a presente PORTARIA autuada juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro eletronicamente no
SIMP/MPPI;
3) Nomeio como secretária para este procedimento, a Servidora Camila Barbosa, com fulcro no Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
4) Encaminha-se a presente Portaria para publicação do DOMPI, comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público e ao CAOMA;
5) Expeça-se ofício, via postal, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Altos-PI e para a Prefeitura Municipal de Altos-PI,
REQUISITANDO, no prazo de 10(dez) dias úteis, informações acerca da existência de cooperativas ou associações que congreguem catadores
de lixo, com atuação direta no local de disposição final de resíduos do Município de Altos-PI ou que promovam o reaproveitamento ou reciclagem
dos resíduos urbanos coletados no Município, bem como informe resposta acerca da viabilidade de celebração de Termo de Ajustamento de
Conduta a ser realizado na provável data de de 14 de Julho de 2022, às 09h:00 na sede do Núcleo de Promotorias de Justiça de Altos-PI,
devendo cópia do TAC acompanhar o ofício para eventual análise pelo ente municipal;
6) Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes de recebimento e certificação.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Publique-se, registre-se e autue-se.
Altos-PI, 06 de Julho de 2022.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça
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2 ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALTOS/PI
PORTARIA Nº 030/2022
INQUÉRITO CIVIL 008/2022
SIMP nº 000817-154/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI, por meio do Promotor de Justiça in fine
assinado, no uso das atribuições previstas no art. 32, XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto no art. 129, III e 225
da Constituição Federal e no art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, e:
CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", entendido esse como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas (art. 225, caput da Constituição Federal de 1988, e art.3º, I, da Lei nº 6.938/81);
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para as presentes e futuras
gerações;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, em especial o direito à saúde e ao meio ambiente hígido, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia (art.129, II);
CONSIDERANDO que o artigo 3º, inciso III, da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1.981, conceitua poluição como sendo a degradação da
qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente ... (a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população",
(b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, ...., (e) lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos;
CONSIDERANDO que a atividade de tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos é considerada efetiva ou potencialmente poluidora,
dependendo a sua localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação, dependerá de prévio licenciamento do órgão
ambiental competente - art. 2º, caput e § 1º, da Resolução CONAMA nº237/97;
CONSIDERANDO que o art. 47, II, da Lei nº 12.305/2010, estabelece que são proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de
resíduos sólidos ou rejeitos: lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
CONSIDERANDO que entre os possíveis impactos ambientais dessa atividade compreendem-se a poluição do solo e a possível contaminação
das águas subterrâneas, pela infiltração de líquidos percolados e de chorume (líquido resultante da decomposição dos resíduos) que, ao não
serem coletados, drenados e tratados, infiltram pelo solo desprotegido, alcançando os lençóis subterrâneos de água, comprometendo sua
qualidade ambiental;
CONSIDERANDO que, visando a reverter esses fatos, há diversas formas de se obter o tratamento e destinação ambientalmente adequada dos
resíduos sólidos urbanos, como a reciclagem, compostagem, incineração, criação de centros de triagens ou construção e operacionalização de
aterros sanitários, tudo isso de acordo de com o volume de lixo produzido e a realidade de cada Município;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 54 da Lei nº 12.305/2010, "a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser
implantada até 31 de dezembro de2020, exceto para os Municípios que até essa data tenham elaborado plano intermunicipal de resíduos sólidos
ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e que disponham de mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade
econômico-financeira", admitindo-se, nesse último caso, prazos diferenciados;
CONSIDERANDO que a prestação do serviço público de gerenciamento de resíduos sólidos é de titularidade do Município, conforme art. 30, V,
da Constituição Federal, que impõe aos Municípios a organização e prestação, diretamente ou sob o regime de concessão1. I- até 2 de agosto de
2021, para capitais de Estados e Municípios integrantes de Região Metropolitana(RM) ou de Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) de
capitais; II- até 2 de agosto de 2022, para Municípios com população superior a 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010, bem como para
Municípios cuja mancha urbana da sede municipal esteja situada a menos de 20 (vinte)quilômetros da fronteira com países limítrofes; III- até 2 de
agosto de 2023, para Municípios com população entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil)habitantes no Censo 2010; e IV- até 2 de
agosto de 2024, para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no Censo 2010ou permissão, dos serviços públicos
de interesse local, incluindo-se aí o saneamento básico, que contempla o tratamento dos resíduos urbanos;
RESOLVE
INSTAURAR o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com vistas a adotar as providências relacionadas à recuperação da área degradada e
instalação e operação das atividades de disposição final ambientalmente adequada em outro local devidamente licenciado:
1) O registro e autuação da presente Portaria;
2) Seja a presente PORTARIA autuada juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro eletronicamente no
SIMP/MPPI;
3) Nomeio como secretária para este procedimento, a Servidora Camila Barbosa, com fulcro no Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
4) Encaminha-se a presente Portaria para publicação do DOMPI, comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público e ao CAOMA;
5) Expeça-se ofício, via postal, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Altos-PI e para a Prefeitura Municipal de Altos-PI,
REQUISITANDO, no prazo de 10(dez) dias úteis, informações acerca da existência de cooperativas ou associações que congreguem catadores
de lixo, com atuação direta no local de disposição final de resíduos do Município de Altos-PI ou que promovam o reaproveitamento ou reciclagem
dos resíduos urbanos coletados no Município, bem como informe resposta acerca da viabilidade de celebração de Termo de Ajustamento de
Conduta a ser realizado na provável data de de 14 de Julho de 2022, às 09h:00 na sede do Núcleo de Promotorias de Justiça de Altos-PI,
devendo cópia do TAC acompanhar o ofício para eventual análise pelo ente municipal;
6) Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes de recebimento e certificação.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Publique-se, registre-se e autue-se.
Altos-PI, 06 de Julho de 2022.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça

4.2. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO

24566

PESSOA INTERESSADA: EROTIDES RIBEIRO ALVES
SIMP 000531-440/2022
ASSUNTO: SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se do encaminhamento pelo Juizado Especial Cível de São Raimundo Nonato de cópia dos autos do processo nº 080078511.2021.8.18.0132, tendo como objeto principal descontos de tarifas bancárias não contratadas em benefício recebido, em razão do suposto
ilícito criminal sofrido por EROTIDES RIBEIRO ALVES (ID. 53893507).
Distribuído à 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, houve o declínio de atribuição para oficiar perante a documentação recebida,
conforme decisão em ID. 53940064, em razão do seu objeto guardar relação com os fatos objeto de apuração do Procedimento Investigatório
Criminal nº 02/2022 (SIMP 000018-440/2022), instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Nesse ponto, importa destacar foi exarada no bojo do Procedimento Investigatório Criminal nº 02/2022 decisão de promoção de arquivamento em
razão do fato já ser objeto de procedimento investigatório no âmbito da Polícia Judiciária de São Raimundo Nonato, conforme decisão em ID.
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53940104.
Destaca-se trecho da decisão mencionada:
"O fato em análise no presente procedimento já é objeto de investigação policial em trâmite no 1º Distrito Policial de São Raimundo Nonato,
estando na fase da verificação preliminar de procedência de informações, instaurada por meio do Boletim de Ocorrência nº 90233/2022-1ºDPSRN.Inexistindo quaisquer outras provas ou indícios materiais novos ou alheios àquela investigação, a fim de afastar quaisquer ocorrências de
bis in idem, necessário o arquivamento desse procedimento extrajudicial, devendo a persecução se dá dentro do bojo do procedimento de
investigação criminal existente no âmbito da Polícia Judiciária, nos termos da norma processual penal."
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, em seu art. 4º, inciso I, estatui que a Notícia de Fato será arquivada "o fato
narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado".
Nesse contexto, vê-se pela narrativa a existência de procedimento investigatório em curso no âmbito da Polícia Civil de São Raimundo Nonato,
instrumentalizada pelo Boletim de Ocorrência nº 90233/2022-1ºDP-SRN, ensejando na decisão de promoção de arquivamento do PIC nº 02/2022,
encontrando-se submetido ao Conselho Superior do Ministério Público para homologação.
Desta feita, INDEFIRO A INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO o que faço com fulcro no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público.
Para fins de registro no Sistema SIMP, registre-se o presente indeferimento como Notícia de Fato, diante da impossibilidade de cadastro no
referido sistema nos moldes que se encontra previsto na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Comunique-se à 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato da presente decisão.
Encaminhe as peças recebidas ao 1º Distrito Policial de São Raimundo Nonato, para fins de contribuição no procedimento
investigatório instrumentalizado pelo Boletim de Ocorrência nº 90233/2022-1ºDP-SRN.
Publique-se. Após arquive-se
São Raimundo Nonato/PI, datado e assinado eletronicamente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PESSOA INTERESSADA: NESTOR RIBEIRO
SIMP 000530-440/2022
ASSUNTO: SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se do encaminhamento pelo Juizado Especial Cível de São Raimundo Nonato de cópia dos autos do processo nº 080009545.2022.8.18.0132, tendo como objeto principal descontos de tarifas bancárias não contratadas em benefício recebido, em razão do suposto
ilícito criminal sofrido por NESTOR RIBEIRO (ID. 53893242).
Distribuído à 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, houve o declínio de atribuição para oficiar perante a documentação recebida,
conforme decisão em ID. 53940327, em razão do seu objeto guardar relação com os fatos objeto de apuração do Procedimento Investigatório
Criminal nº 02/2022 (SIMP 000018-440/2022), instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Nesse ponto, importa destacar foi exarada no bojo do Procedimento Investigatório Criminal nº 02/2022 decisão de promoção de arquivamento em
razão do fato já ser objeto de procedimento investigatório no âmbito da Polícia Judiciária de São Raimundo Nonato, conforme decisão em ID.
53961043.
Destaca-se trecho da decisão mencionada:
"O fato em análise no presente procedimento já é objeto de investigação policial em trâmite no 1º Distrito Policial de São Raimundo Nonato,
estando na fase da verificação preliminar de procedência de informações, instaurada por meio do Boletim de Ocorrência nº 90233/2022-1ºDPSRN.Inexistindo quaisquer outras provas ou indícios materiais novos ou alheios àquela investigação, a fim de afastar quaisquer ocorrências de
bis in idem, necessário o arquivamento desse procedimento extrajudicial, devendo a persecução se dá dentro do bojo do procedimento de
investigação criminal existente no âmbito da Polícia Judiciária, nos termos da norma processual penal."
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, em seu art. 4º, inciso I, estatui que a Notícia de Fato será arquivada "o fato
narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado".
Nesse contexto, vê-se pela narrativa a existência de procedimento investigatório em curso no âmbito da Polícia Civil de São Raimundo Nonato,
instrumentalizada pelo Boletim de Ocorrência nº 90233/2022-1ºDP-SRN, ensejando na decisão de promoção de arquivamento do PIC nº 02/2022,
encontrando-se submetido ao Conselho Superior do Ministério Público para homologação.
Desta feita, INDEFIRO A INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO o que faço com fulcro no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público.
Para fins de registro no Sistema SIMP, registre-se o presente indeferimento como Notícia de Fato, diante da impossibilidade de cadastro no
referido sistema nos moldes que se encontra previsto na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Comunique-se à 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato da presente decisão.
Encaminhe as peças recebidas ao 1º Distrito Policial de São Raimundo Nonato, para fins de contribuição no procedimento
investigatório instrumentalizado pelo Boletim de Ocorrência nº 90233/2022-1ºDP-SRN.
Publique-se. Após arquive-se
São Raimundo Nonato/PI, datado e assinado eletronicamente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PESSOA INTERESSADA: FRANCISCA DOS SANTOS COSTA
SIMP 000436-440/2022
ASSUNTO: SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se do encaminhamento pelo Juizado Especial Cível de São Raimundo Nonato de cópia dos autos do processo nº 080045781.2021.8.18.0132, tendo como objeto principal descontos de tarifas bancárias não contratadas em benefício recebido, em razão do suposto
ilícito criminal sofrido por FRANCISCA DOS SANTOS COSTA (ID. 53713978).
Distribuído à 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, houve o declínio de atribuição para oficiar perante a documentação recebida,
conforme decisão em ID. 53928200, em razão do seu objeto guardar relação com os fatos objeto de apuração do Procedimento Investigatório
Criminal nº 02/2022 (SIMP 000018-440/2022), instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Nesse ponto, importa destacar foi exarada no bojo do Procedimento Investigatório Criminal nº 02/2022 decisão de promoção de arquivamento em
razão do fato já ser objeto de procedimento investigatório no âmbito da Polícia Judiciária de São Raimundo Nonato, conforme decisão em ID.
53960592.
Destaca-se trecho da decisão mencionada:
"O fato em análise no presente procedimento já é objeto de investigação policial em trâmite no 1º Distrito Policial de São Raimundo Nonato,
estando na fase da verificação preliminar de procedência de informações, instaurada por meio do Boletim de Ocorrência nº 90233/2022-1ºDPSRN.Inexistindo quaisquer outras provas ou indícios materiais novos ou alheios àquela investigação, a fim de afastar quaisquer ocorrências de
bis in idem, necessário o arquivamento desse procedimento extrajudicial, devendo a persecução se dá dentro do bojo do procedimento de
investigação criminal existente no âmbito da Polícia Judiciária, nos termos da norma processual penal."
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, em seu art. 4º, inciso I, estatui que a Notícia de Fato será arquivada "o fato
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narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado".
Nesse contexto, vê-se pela narrativa a existência de procedimento investigatório em curso no âmbito da Polícia Civil de São Raimundo Nonato,
instrumentalizada pelo Boletim de Ocorrência nº 90233/2022-1ºDP-SRN, ensejando na decisão de promoção de arquivamento do PIC nº 02/2022,
encontrando-se submetido ao Conselho Superior do Ministério Público para homologação.
Desta feita, INDEFIRO A INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO o que faço com fulcro no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público.
Para fins de registro no Sistema SIMP, registre-se o presente indeferimento como Notícia de Fato, diante da impossibilidade de cadastro no
referido sistema nos moldes que se encontra previsto na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Comunique-se à 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato da presente decisão.
Encaminhe as peças recebidas ao 1º Distrito Policial de São Raimundo Nonato, para fins de contribuição no procedimento
investigatório instrumentalizado pelo Boletim de Ocorrência nº 90233/2022-1ºDP-SRN.
Publique-se. Após arquive-se
São Raimundo Nonato/PI, datado e assinado eletronicamente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PESSOA INTERESSADA: FELICIANO TELES DE SOUSA
SIMP 000367-440/2022
ASSUNTO: SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se do encaminhamento pelo Juizado Especial Cível de São Raimundo Nonato de cópia dos autos do processo nº 080039978.2021.8.18.0132, tendo como objeto principal descontos de tarifas bancárias não contratadas em benefício recebido, em razão do suposto
ilícito criminal sofrido por FELICIANO TELES DE SOUSA (ID. 53562498).
Distribuído à 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, houve o declínio de atribuição para oficiar perante a documentação recebida,
conforme decisão em ID. 53940589, em razão do seu objeto guardar relação com os fatos objeto de apuração do Procedimento Investigatório
Criminal nº 02/2022 (SIMP 000018-440/2022), instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Nesse ponto, importa destacar foi exarada no bojo do Procedimento Investigatório Criminal nº 02/2022 decisão de promoção de arquivamento em
razão do fato já ser objeto de procedimento investigatório no âmbito da Polícia Judiciária de São Raimundo Nonato, conforme decisão em ID.
53959220.
Destaca-se trecho da decisão mencionada:
"O fato em análise no presente procedimento já é objeto de investigação policial em trâmite no 1º Distrito Policial de São Raimundo Nonato,
estando na fase da verificação preliminar de procedência de informações, instaurada por meio do Boletim de Ocorrência nº 90233/2022-1ºDPSRN.Inexistindo quaisquer outras provas ou indícios materiais novos ou alheios àquela investigação, a fim de afastar quaisquer ocorrências de
bis in idem, necessário o arquivamento desse procedimento extrajudicial, devendo a persecução se dá dentro do bojo do procedimento de
investigação criminal existente no âmbito da Polícia Judiciária, nos termos da norma processual penal."
Dito isso, a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, em seu art. 4º, inciso I, estatui que a Notícia de Fato será
arquivada "o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado".
Nesse contexto, vê-se pela narrativa a existência de procedimento investigatório em curso no âmbito da Polícia Civil de São Raimundo Nonato,
instrumentalizada pelo Boletim de Ocorrência nº 90233/2022-1ºDP-SRN, ensejando na decisão de promoção de arquivamento do PIC nº 02/2022,
encontrando-se este submetido ao Conselho Superior do Ministério Público para homologação.
Desta feita, INDEFIRO A INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO o que faço com fulcro no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público.
Para fins de registro no Sistema SIMP, registre-se o presente indeferimento como Notícia de Fato, diante da impossibilidade de cadastro no
referido sistema nos moldes que se encontra previsto na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Comunique-se à 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato da presente decisão.
Encaminhe as peças recebidas ao 1º Distrito Policial de São Raimundo Nonato, para fins de contribuição no procedimento
investigatório instrumentalizado pelo Boletim de Ocorrência nº 90233/2022-1ºDP-SRN.
Publique-se. Após arquive-se
São Raimundo Nonato/PI, datado e assinado eletronicamente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

4.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS24567
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS
SIMP Nº 000149-212/2021
Decisão de arquivamento
Trata-se de Inquérito Civil Público ajuizado para averiguar possíveis irregularidades.
Diante dos documentos acostados aos autos verificou-se a necessidade de ajuizamento de Ação Civil Pública.
Destarte e conforme o ajuizamento no sistema PJE de Ação competente e diante dos ditames da Súmula n.° 03 do Conselho Superior do
Ministério Público do Piauí, determino:
a) arquive-se o presente Procedimento;
b) Comunicação imediata ao Conselho Superior do Ministério Público;
c) Encaminhe-se a este último órgão cópia da exordial;
d) Encaminhe a presente Decisão ao Diário Oficial do Ministério Público para sua devida publicação;
Expedientes necessários.
Fronteiras-PI, 11 de Julho de 2022
Eduardo Palácio Rocha
Promotor de Justiça

4.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAO JOÃO DO PIAUÍ24568
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
Av. Cândido Coelho, 202 , Centro São João do Piauí- Piauí, CEP: 64760-000/ Email: segunda.pj.saojoao@mppi.mp.br /Tel. (89)3483-1042.
Notícia de Fato n° 34/2022.
Simp n° 000537-426/2022.
Objeto: Apurar irregularidades consubstanciadas na nomeação de servidor em uma função de motorista categoria B, e está exercendo a função
de auxiliar de serviços gerais.
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
A Exma. Sra. Dra. Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, Promotora de Justiça respondendo pela 2ª Promotoria de Justiça de São
Página 10

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1137 Disponibilização: Quinta-feira, 14 de Julho de 2022 Publicação: Sexta-feira, 15 de Julho de 2022

João do Piauí, por título e nomeação legais, FAZ SABER aos que este Edital vir ou dele conhecimento tiverem, que foi instaurada a Notícia de
Fato n° 34/2022 (Simp n° 000537-426/2022), com o objetivo de apurar irregularidades consubstanciadas na nomeação de servidor em uma
função de motorista categoria B, e está exercendo a função de auxiliar de serviços gerais, e que no seu bojo foi proferido despacho determinando
a notificação do Noticiante solicitando,no prazo de 10 (dez) dias,que disponibilizenovas provas e informações sobre o caso em tela, sob pena de
arquivamento do feito. Assim, vem CIENTIFICAR os interessados, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, disponibilizarnovas provas e
informações sobre o caso em tela, junto à 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, conforme disciplina o III, do art. 4º da Resolução nº
174, de 4 de julho de 2017, 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
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
Av. Cândido Coelho, 202 , Centro São João do Piauí- Piauí, CEP: 64760-000/ Email: segunda.pj.saojoao@mppi.mp.br /Tel. (89)3483-1042.
Notícia de Fato n° 24/2022.
Simp n° 000149-310/2022.
Objeto: Apurar irregularidades em teste seletivo do Município de Pedro Laurentino referentes ao Teste Seletivo - Edital n° 01/2022.
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
A Exma. Sra. Dra. Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, Promotora de Justiça respondendo pela 2ª Promotoria de Justiça de São
João do Piauí, por título e nomeação legais, FAZ SABER aos que este Edital vir ou dele conhecimento tiverem, que foi instaurada a Notícia de
Fato n° 24/2022 (Simp n° 000149-310/2022), com o objetivo de apurar irregularidades em teste seletivo do Município de Pedro Laurentino
referentes ao Teste Seletivo - Edital n° 01/2022, e que no seu bojo foi proferido despacho de arquivamento. Assim, vem CIENTIFICAR os
interessados, 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. 4º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, 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
Inquérito Civil n° 14/2022.
Simp n° 000137-310/2022.
Objeto: Acompanhar a execução de débito imputada ao Sr. STENIO DIAS DE NEGREIROS LEITE (Presidente da Fundação Valdir de Sousa
Leite, no exercício de 2018, nos autos do Processo TC/022722/2018, Acórdão n2057/2021-SPL.
PORTARIA Nº 57/2022.
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 Parquet 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;
CONSIDERANDOa Notícia de Fato instaurada, registrada sob o nº 25/2022 (SIMP n° 000137-310/2022), para acompanhamento da execução de
débito imputada ao Sr. STENIO DIAS DE NEGREIROS LEITE (Presidente da Fundação Valdir de Sousa Leite), no exercício de 2018, nos autos
do Processo TC/022722/2018, Acórdão n2057/2021-SPL;
CONSIDERANDO a necessidade de conversão deste procedimento, uma vez que a Notícia de Fato não se mostra como instrumento adequado
para acompanhar a apuração da suposta irregularidade, bem como apurar atos de improbidade administrativa dos responsáveis;
RESOLVE,com fundamento no art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
CONVERTER a Notícia de Fato n° nº 25/2022 (SIMP n° 000137-310/2022), 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, para fins de comunicação da conversão da Notícia de Fato em Inquérito Civil Público ao Centro
de Apoio de Operacional de Defesa do Patrimônio Público - CACOP;
3) Encaminhar 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) Comunicar o Conselho Superior do Ministério Público, por correspondência eletrônica, sobre a instauração desse procedimento;
5) Aguardar a resposta do Sr. Stenio Dias de Negreiros Leite sobre a solicitação de informações, por escrito, sobre as irregularidades
apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí observadas no Convênio n° 046/2016-SECULT (processo TC/022722/2018).
CUMPRA-SE, servindo este de determinação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de
praxe.
Procedidas às diligências e encerrado o prazo para resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí - PI, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

4.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO24569
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO NO 06/2021/PJR-MPPI (PRORROGAÇÃO DE PRAZO)
(SIMP 000172-170/2021)
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotora de Justiça que a esta subscreve, com fundamento nos artigos
127, "caput" e 129, incisos III e IX da Constituição Federal; na Lei Complementar Estadual nº 12/1993; artigo 25 da Lei Federal nº 8.625/1993; Lei
Federal nº 7.347/1985 e com fulcro na Resolução nº 23/2007 do CNMP;
CONSIDERANDO que a existência do Inquérito Civil Público nº 06/2021/PJR-MPPI (SIMP nº 000172-170/2021) instaurado a partir de
Reclamação protocolada por Sérgio Martins de Sousa Queiroz-OAB/SP nº 118.090, noticiando a falta de saneamento básico no município de
Jardim do Mulato-PI, uma vez que é dever do município disponibilizar sistema de coleta de esgoto domiciliar por rede geral para todos os
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domicílios da zona urbana;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, de posse de informações previstas nos artigos 6º e 7º da Lei nº 7.347/85 que possam autorizar a
tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º desta Resolução, poderá complementá-las antes de instaurar o inquérito civil, visando
apurar elementos para identificação dos investigados ou do objeto, instaurando procedimento preparatório;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil Público nº 06/2021/PJR-MPPI (SIMP nº 000172-170/2021) deverá ser concluído no prazo de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade
da realização ou conclusão de diligências, a teor do art. 9º, caput, da Resolução CNMP nº 23/2007 (Publicada no DE do CNMP de
07.11.2007);
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil Público nº 06/2021/PJR-MPPI, mesmo tendo sido instaurado em 08 de Abril de 2021, ainda não foi
concluído ou finalizado a contento, carecendo de maiores providências ministeriais para o desfecho do caso;
RESOLVO:
PRORROGAR por mais 01 (um) ano o prazo para conclusão do presente Inquérito Civil Público, retroativo a 08.04.2022, a teor do art. 9º,
caput, da Resolução CNMP nº 23/2007 (Publicada no DE do CNMP de 07.11.2007), determinando, desde logo, as seguintes providências:
OFICIE-SE o MUNICÍPIO DE JARDIM DO MULATO-PI, na pessoa do prefeito, Sr. Dejair Lima de Sousa, para que, no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, informe este Órgão Ministerial se o município incluiu no orçamento de 2022 previsão de gastos para elaboração e
implementação do Plano Municipal De Saneamento Básico e Gestão Integrada De Resíduos Sólidos (PMSB e PMGIRS), em caso positivo,
encaminhar a respectiva documentação comprobatória, assim como, no mesmo prazo, seja encaminhado o respectivo CRONOGRAMA para
sua elaboração e implementação, obedecendo ao que prevê a legislação federal sobre a matéria;
PRORROGO a nomeação do Assessor de Promotoria de Regeneração/PI, Luiz Augusto Soares dos Santos, da Assessora de Promotoria de
Justiça, Thamyres Lima dos Santos, e da Servidora Cedida, Iristania Pereira de Araújo Nascimento, para secretariar este procedimento, como
determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
Considerando a necessidade de publicação dos atos, publique - se o presente Despacho nos locais de costume e no sítio eletrônico da
Procuradoria-Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público.
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento ao
destinatário 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 o cumprimento, retornem os autos conclusos para as demais providências.
Regeneração-PI, datado e assinado eletronicamente.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
NOTÍCIA DE FATO Nº 14/2022/PJR-MPPI (Simp nº 000248-170/2022)
Noticiado: Antônio José
Vítima: Ozaldina Maria da Conceição
DENÚNCIA: AMEAÇA e MAUS TRATOS A PESSOA IDOSA
SIGILO
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos etc,
Trata-se de expediente encaminhado pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS do Município de Regeneração-PI,
através do Ofício 13/2022/CREAS, noticiando a ocorrência de possível ameaça e maus tratos a pessoa idosa (Ozaldina Maria da
Conceição), praticados pela pessoa identificada por "Antonio José", filho da idosa, no município de Regeneração-PI (Rua Projetada, S/N,
Bairro Bebedouro - próximo à Igreja Católica, fone: 86 99809-7096).
Diante do caso apresentado, o Ministério Público adotou as seguintes providências: "(...); II - COMUNIQUE-SE o CREAS de Regeneração-PI
(via e-mail) acerca da instauração da presente Notícia de Fato, bem como seja garantido a manutenção do acompanhamento a referida idosa,
devendo adotar providências no intuito de identificar possíveis familiares que possam acolhê-la, bem como cuidar e gerir os seus recursos
financeiros, assegurando todos os direitos da pessoa idosa, obrigando-se à prestação de assistência material, moral e social. III - EXPEDIÇÃO
DE OFÍCIO à Delegacia Regional de Polícia Civil de Amarante/PI requisitando a instauração do respectivo PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO POLICIAL (IPL) para apuração dos fatos contidos no relatório do CREAS de Regeneração-PI, dando conta da prática
de possível ameaça e maus tratos contra pessoa idosa (art. 147, caput do CPB [em ambiente doméstico - arts. 5º, inc. III e 7º, incs. I e II da
Lei nº 11.340/06] e art. 99, da Lei nº 10.741/2003) e/ou outros que a autoridade policial vier a constatar e forem conexos, supostamente
praticados por Antônio José contra sua genitora,para que possa ser tomado as devidas providências. FIXA-SE O PRAZO DE 15 (QUINZE)
DIAS ÚTEIS, para que seja informada esta Promotoria de Justiça, à data de abertura do respectivo inquérito e o seu respectivo número
de registro, bem como a autoridade policial responsável pelo procedimento".
Comunicação ao CT - id. 53389247.
Requisição de informações à DPC de Amarante-PI em id. 53389502 e confirmação de recebimento pela autoridade policial (id. 53884649).
E seguida, acostou-se aos autos relatório encaminhado pela Equipe Técnica do CREAS - id.53671933.
Realizada as diligências necessárias, passo ao mérito.
EIS O RELATÓRIO.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP veda à requisição de informações, sendo que na hipótese de natureza criminal deve-se observar às normas
da legislação vigente e as do CNMP pertinente, qual seja a Resolução CNMP nº 181/2017, na qual diz que em poder de quaisquer peças de
informação, o membro do Ministério Público poderá:
Art. 2º Em poder de quaisquer peças de informação, o membro do Ministério Público poderá:
I - promover a ação penal cabível;
II - instaurar procedimento investigatório criminal;
III - encaminhar as peças para o Juizado Especial Criminal, caso a infração seja de menor potencial ofensivo;
IV - promover fundamentadamente o respectivo arquivamento;
V - requisitar a instauração de inquérito policial, indicando, sempre que possível, as diligências necessárias à elucidação dos fatos,
sem prejuízo daquelas que vierem a ser realizadas por iniciativa da autoridade policial competente.
A Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4º, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível.
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No caso em apreço, segundo se depreende dos autos, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs por meio deste
procedimento, na medida em que as providências estabelecidas no Despacho Inicial foram cumpridas, estando o noticiado sendo
investigado pelo suposto ato infracional, conforme requisitado por este Órgão Ministerial.
Ademais, referida idosa encontra-se em acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar do CREAS de Regeneração-PI, conforme
relatado em id. 53671933.
Nesse contexto, o arquivamento da NF é de rigor, pois atendidos os fins da sua instauração, achando-se, nesta sede, solucionado o fato narrado.
DIANTE DO EXPOSTO, promovo o arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, inc. I, da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Arquive-se, com os registros de praxe.
Regeneração (PI), datado e assinado eletronicamente.
VALESCA CALANDA NORONHA
Promotora de Justiça
NOTÍCIA DE FATO Nº 02/2022/PJR-MPPI (SIMP nº 000079-170/2022)
Noticiante: Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - Angical do Piauí-PI
Noticiada: Maria Deusalina Rodrigues da Silva
Assunto: PEDIDO DE CURATELA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos etc,
Trata-se de expediente encaminhado pelo Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de Angical do Piauí-PI, noticiando que a Sra.
Maria Deusalina Rodrigues da Silva, residente no Bairro Montevidéu II, é paciente de referida instituição desde 18 de Abril de 2011, "tendo
como CID F 20.1", e encontra-se em situação de vulnerabilidade social.
Conforme laudo médico: "Paciente com doença grave em espectro Esquizofrenia. No passado, internação prolongada em hospital
psiquiátrico. Atualmente, sequelas irreversíveis, sendo a mesma permanentemente não apta a vida civil com autonomia, logo
completamente dependente de terceiros, em extrema vulnerabilidade social". Cid F20.1".
Após análise da documentação contida dos autos, este Órgão Ministerial ingressou com a respectiva AÇÃO DE CURATELA COM PEDIDO
LIMINAR DE NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO (AUTOS nº 0801001-30.2022.8.18.0069 - COMARCA DE REGENERAÇÃO) em face
de MARIA DEUSALINA RODRIGUES DA SILVA (id. 53751959).
Realizadas as diligências necessárias, passo ao mérito.
EIS O QUE MERECIA RELATAR.
A Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4º, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível.
No caso em apreço, segundo se depreende dos autos, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs por meio deste
procedimento, na medida em que este Órgão Ministerial propôs a presente AÇÃO DE CURATELA COM PEDIDO LIMINAR DE
NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO (AUTOS nº 0801001-30.2022.8.18.0069 - COMARCA DE REGENERAÇÃO), conforme
documentação contida nos autos.
Por fim, não havendo subsídios fáticos ou jurídicos que justifiquem a continuação do presente procedimento extrajudicial, a medida de
arquivamento se impõe.
DIANTE DO EXPOSTO, promovo o arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, inc. I, da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Arquive-se, com os registros de praxe.
Regeneração (PI), datado e assinado eletronicamente.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
NOTÍCIA DE FATO Nº 19/2022/PJR-MPPI (Simp nº 000342-170/2022)
Noticiante: GPM de Angical do Piauí (2º Cia/18º BPM )
Noticiado: Flávio Luis da Silva Júnior
DENÚNCIA: PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO - PAZ PÚBLICA (ART. 42, III, do Decreto Lei nº 3.688/1941), DESOBEDIÊNCIA (ART.
330 do CPB) e DESACATO (ART. 331 do CPB).
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos,
Trata-se de relatório encaminhado pelo CMT do GPM de Angical do Piauí-PI - SD PM Max Jonathan Nunes da Costa, informando esta
Promotoria de Justiça acerca da ocorrência de Pertubação do Sossego Alheiro e/ou Perturbação da Tranquilidade, desobediência a ordem
policial para desligar o equipamento de som e desacato, praticado supostamente pela pessoa identificada por "Flávio Luis da Silva Júnior" em sua
residência (Bairro Cajás).
Diante do caso apresentado, o Ministério Público adotou as seguintes providências: "(...); II - COMUNIQUE-SE o Noticiante acerca da instauração
do presente feito e providências abaixo adotadas. Além disso, seja comunicado ao CMT do GPM de Angical do Piauí-PI, caso verifiquem a
prática da contravenção penal ou crime ambiental e/ou outros crimes conexos no município de Angical do Piauí-PI, bem como estando presentes
as condições previstas nos incisos do art. 302 do Código de Processo Penal (situações de flagrante), encaminhem o autor/autores do fato, desde
logo, à Unidade de Polícia Civil de Amarante-PI / Água Branca-PI, para que sejam tomadas as providências previstas na legislação de regência,
com a apreensão do veículo que esteja utilizando som automotivo e dos equipamentos do denominado "paredão" em locais públicos ou não,
fechados ou não, aplicando multa, retendo o veículo e o equipamento de som; III - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Delegacia Regional de Polícia
Civil de Amarante/PI para que instaure o respectivo procedimento investigatório policial visando apurar os fatos contidos no relatório da
Polícia Militar, dando conta de possíveis condutas típicas descritas no art. 42, inc. III, do Decreto Lei nº 3.688/1941 (Lei de Contravenções
Penais) e arts. 330 e 331, ambos do CPB e/ou outros que a autoridade policial vier a constatar e forem conexos, supostamente praticados por
Flávio Luis da Silva Júnior no município de Angical do Piauí-PI, remetendo a esta Promotoria, no prazo legal, o respectivo procedimento
devidamente finalizado para que possa ser tomado as devidas providências".
Comunicação ao GPM de Angical do Piauí (2º Cia/18º BPM) - id. 53580688.
Requisição de informações à DPC de Amarante-PI em id. 53580956 e confirmação de recebimento pela autoridade policial (id. 53743250).
Na oportunidade, informou as providências a serem adotadas: "acusamos o recebimento do e-mail em tela, e iniciaremos os
procedimentos decostume, boletim de ocorrência e demais peças. Att. Del Otony Neto".
Realizada as diligências necessárias, passo ao mérito.
EIS O RELATÓRIO.
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A Resolução nº 174/2017 do CNMP veda à requisição de informações, sendo que na hipótese de natureza criminal deve-se observar às normas
da legislação vigente e as do CNMP pertinente, qual seja a Resolução CNMP nº 181/2017, na qual diz que em poder de quaisquer peças de
informação, o membro do Ministério Público poderá:
Art. 2º Em poder de quaisquer peças de informação, o membro do Ministério Público poderá:
I - promover a ação penal cabível;
II - instaurar procedimento investigatório criminal;
III - encaminhar as peças para o Juizado Especial Criminal, caso a infração seja de menor potencial ofensivo;
IV - promover fundamentadamente o respectivo arquivamento;
V - requisitar a instauração de inquérito policial, indicando, sempre que possível, as diligências necessárias à elucidação dos fatos,
sem prejuízo daquelas que vierem a ser realizadas por iniciativa da autoridade policial competente.
A Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4º, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível.
No caso em apreço, segundo se depreende dos autos, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs por meio deste
procedimento, na medida em que as providências estabelecidas no Despacho Inicial foram cumpridas, estando o noticiado sendo
investigado pelo suposto ato infracional, conforme requisitado por este Órgão Ministerial.
Nesse contexto, o arquivamento da NF é de rigor, pois atendidos os fins da sua instauração, achando-se, nesta sede, solucionado o fato narrado.
DIANTE DO EXPOSTO, promovo o arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, inc. I, da Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Arquive-se, com os registros de praxe.
Regeneração (PI), datado e assinado eletronicamente.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça

4.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA24570
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n.º 39/2022 SIMP N° 000227-426/2022
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial instaurado a partir de reclamação encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí,
registrada no Disque 100 (Protocolo nº 579040), versando acerca de irregularidade quanto ao fornecimento de energia e água para a Localidade
Belo Monte II, zona rural de Batalha- PI.
Notificada a reclamante para prestar mais informações sobre o ocorrido, no entanto, não foi logrado êxito.
Oficiada a Equatorial Piauí, para prestar informações sobre os fatos que deram início ao procedimento. Em resposta, passou a requerer o
seguinte "requerer dilação de prazo (10dias úteis) para apresentação de manifestação no referido caso, haja vista a especificidade do tema. ID
53520825
Oficiada a Agespisa, para prestar informações sobre os fatos que deram início ao procedimento. No entanto, ao ser entregue o expediente, foi
informado que esse sistema é de responsabilidade da Prefeitura de Batalha/PI. ID 53340561
Em resposta, a Equatorial Piauí informou que foi realizada podagem para melhor fornecimento de energia elétrica na localidade Belo Monte II,
zona rual de Batalha/PI. ID 53753964
Oficiado o Município de Batalha/PI, solicitando informações sobre o caso, no entanto, decorrido prazo, sem manifestação. ID 53753966
Notícia de Fato devidamente convertida em Procedimento Administrativo n° 39/2022. ID 53810619
Notificada a noticiante, Sra. Maria José Carvalho Silva, informou que o problema denunciado foi resolvido, tendo em vista o regular
abastecimento na região, concordando com o arquivamento do procedimento. ID 53927538
É o relato do essencial.
É sabido que toda investigação, seja ela ministerial ou não, bem como o acompanhamento de situação de risco a direitos individuais
indisponíveis, tem início por força de indícios ou ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade de atuação concreta e resolutiva do
órgão investigador, o qual busca informações que possam ser utilizadas como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles
indícios inaugurais.
Não nos afigura producente, dentro de uma sociedade que clama por uma atuação resolutiva, eficiente e concomitante ao acontecimento dos
fatos, apenas se dar prosseguimento a Atendimentos ao Público (AP's), Notícias de Fato (NF's), Procedimentos Administrativos (PA´s),
Procedimentos Preparatórios (PP´s), Inquéritos Civis (IC´s) e Procedimentos Investigatórios Criminais (PIC's), com reiterados despachos de
prorrogação, sem a menor indicação de irregularidade objetivamente considerada.
Dentro desta visão organizacional e funcional, buscando-se a máxima eficiência possível, é que se está a analisar cada AP, NF, criminal ou não,
PP, IC e PIC instaurado, para o fim de verificar objetos investigativos delimitados (necessário, ante a existência de outros órgãos de controle); a
possibilidade de continuidade; e outros atos, para verificação da necessidade de prosseguimento e atualização do SIMP.
Da cuidadosa análise dos autos, é imperioso reconhecer, neste momento, NÃO há fatos que justifiquem a intervenção do Ministério Público (MP)
no caso em questão.
Senão, vejamos.
Conforme a lei processual civil, o Órgão Ministerial intervirá quando a natureza da lide ou qualidade das partes justificarem a intervenção, em
benefício dos interesses sociais, coletivos lato sensu e individuais indisponíveis (NCPC, arts. 176 e 177; CF, arts. 127 e 129).
Nesse sentido, reza o art. 129 da Lei Maior, ao dispor a respeito das funções institucionais do Órgão Ministerial:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
- promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
- zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo
as medidas necessárias a sua garantia;
- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos;
- promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta
Constituição;
- defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
- expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma
da lei complementar respectiva;
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- exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
- requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
- exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a
consultoria jurídica de entidades públicas.
A bem da verdade, o interesse público existe em todo e qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, circunstância essa presente em seus
próprios objetivos ou escopos, tal qual a correta aplicação da lei ou a pacificação social.
Contudo, como se sabe, a intervenção ministerial depende não apenas da existência destes fatos comuns, mas também de interesse
antecipadamente considerado pelo legislador como capaz de ensejar a presença do Parquet na controvérsia.
Com efeito, deve-se ter em mente que a nova ordem constitucional modificou, profundamente, a sistemática de atuação dos membros
ministeriais, procurando dar-lhes tratamento unificado, impondo-lhes o múnus de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses
indisponíveis, sejam sociais ou individuais.
Ora, a atuação do Parquet, em seu novo perfil constitucional, quer como órgão demandista, parecerista ou resolutivo, dirige-se doravante à
salvaguarda e promoção
dointeressepúblicoprimário, dos interessessociais,dosinteressescoletivoslatosensu(difusos, coletivos stricto sensu e individuais
homogêneos de relevância social, disponíveis ou não) e individuais indisponíveis, em presumível situação de risco, vedada toda
equalqueratuaçãoforadesuavocaçãoinstitucional.
É que a intervenção dos membros do Ministério Público (MP) está, umbilical e diretamente, ligada à existência de interesse público primário, de
sorte que é necessário cotejar o art. 178 do Novo Código de Processo Civil (NCPC) e demais artigos congêneres da legislação infraconstitucional
com as funções institucionais previstas nos art. 127 e 129 da Constituição Federal (CF), em procedimento de filtragem constitucional, que toma
como eixo o princípio da força normativa da Constituição, a necessidade de uma dogmática constitucional principialista, a retomada da
legitimidade e vinculatividade dos princípios, o compromisso ético dos operadores do Direito com a Lei Maior, a constitucionalização do direito
infraconstitucional, bem como a dimensão ética da própria Constituição e o caráter emancipatório e transformador do Direito como um todo, a
cujo serviço o Ministério Público deve encontrar-se prioritariamente.
De outra banda, é preciso observar ainda a questão principiológica que envolve todo o ordenamento jurídico pátrio.
Osprincípiosdarazoabilidade,proporcionalidade, duração razoável do processo e tantos outros, que aqui caberiam serem citados,
precisam de amparo ministerial no caso concreto. FazerperdurarINFINITAMENTE uma investigação sem qualquer confirmação de indício
ou fatoseriaumaafrontaconstitucionaleprocessual,umaespéciedeinvestigaçãoadaeternum.
A clareza solar contida no art. 5º, LXXVIII, da Lei das Leis não deixa dúvidas a respeito do que fora acima mencionado, in verbis:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação.
Demais disso, urge trazer à baila os ensinamentos de Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior, ipsis litteris, aplicávelmutatismutandiaosPA's:
O inquérito civil poderá ser arquivado: a) porque a investigação dos fatos demonstrou inexistirem os pressupostos fáticos ou jurídicos que sirvam
de base ou a justa causa para a propositura da ação civil pública, b) porque a investigação demonstrou que, embora, tives- sem existido tais
pressupostos, ficou prejudicado o ajuizamento da ação.
É, pois, evidente que ninguém (órgão, pessoa jurídica ou física) poderá ficar submetido, eternamente, às investigações de qualquer órgão no
sistema jurídico pátrio. Não há justificativa para legalizar o EXCESSO, pelo contrário, ele deve ser afastado, já que a proibição do excesso foi
considerada muitas vezes pelo Supremo Tribunal Federal como uma das facetas do princípio da proporcionalidade, que, segundo Humberto
Ávila, proíbe a restrição excessiva de qualquer direito fundamental.
NO caso de que se cogita, destaca-se que o procedimento em lume foi instaurado com o escopo de investigar denúncia versando acerca de
irregularidade quanto ao fornecimento de energia e água para a Localidade Belo Monte II, zona rural de Batalha-PI.
No caso sob análise, verifica-se que os fatos narrados no expediente que deu origem ao feito foi solucionado, tendo em vista as informações
prestadas pela empresa Equatorial Piauí, informando que foram feitos podagem das árvores para melhor fornecimento de energia, e as
informações da noticiante, atestando que os problemas denunciados, foram resolvidos. ID 53927538
Ressalta-se, entretanto, que eventual fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério Público poderá ser apurado mediante novel NF,
PA, PP ou IC.
À vista do exposto, diante da inexistência de outras providências a serem tomadas no momento,
PROCEDOAOARQUIVAMENTORESOLUTIVOdo presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA), sem remessa dos autos ao Conselho
Superior do Ministério Público (CSMP-PI) desta decisão, à luz da interpretação sistemática do art. 12, combinado com art. 4º, I, da Resolução nº
174/17 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Diante do exposto, DETERMINO:
À COMUNICAÇÃO ao CSMP/PI, da presente decisão de arquivamento;
À PUBLICAÇÃO da presente decisão no Diário Oficial Eletrónico do MPPI, para amplo controle social;
Que seja NOTIFICADA, a noticiante da presente decisão de arquivamento, conforme preconiza o art. 13 da Resolução n° 174/2017 do CNMP,
que poderá apresentar recursos administrativo, no prazo de 10 (dez), com as respectivas razões escritas, que será juntado nos autos do referido
procedimento para análise.
Ao final, o ARQUIVAMENTO deste protocolo no SIMP, com as atualizações necessárias, para fins de controle.
Expedientes necessários. Cumpra-se. Batalha-PI, datado e assinado digitalmente.
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça

4.7. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24571
PORTARIA Nº 51/2022
REF. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - PA - (SIMP n° 000108-111/2022)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 25ª Promotoria de Justiça, Dr. José Reinaldo
Leão Coelho, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), Lei Complementar 75/93, art. 8º, I; Lei 8.625/93, art. 16, I, "a" e 80 e na Lei Complementar Estadual nº 12/93, art. 37, I, "a", decreto-lei
41/66 no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem
conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
CONSIDERANDO, que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e
procedimentos administrativos pertinentes;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 35, IX, da Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias do Núcleo Cível velar pelas Entidades
de Interesse Social sem Fins Lucrativos, tendo ainda atribuição de ;
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CONSIDERANDO que, por dever de ofício, ao Ministério Público é assegurada a abertura de procedimento extrajudicial, requisitando o que for
necessário aos fins pretendidos.
CONSIDERANDO que se revela de suma importância a necessidade de atualização do acervo de fundações privadas do Ministério Público
Estadual;
CONSIDERANDO o relevante interesse público que versa a matéria para o andamento e instrução dos procedimentos administrativos e
processos judiciais nos quais atua o Ministério Público Estadual.
RESOLVE, INSTAURAR o presente Procedimento Administrativo (SIMP n° 000108-111/2022), com o objetivo de requisitar informações dos
Cartórios de Teresina-PI, de modo a fornecer a esta promotoria de entidades sem fins lucrativos e, também, de registro público a relação de
fundações em cada uma das serventias desta capital.
Assim, determino, desde logo, que:
a) sejam oficiados os cartórios de Teresina-PI a fim de que cada um dos entes cartorários forneça a relação das fundações privadas registradas;
b) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial do MPPI.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Teresina/PI, data do sistema.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça

4.8. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS24572
PORTARIA N° 10/2022
IC - INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Dr. MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, MD Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus/PI, respondendo
pela 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus/PI, no uso das atribuições previstas nos Arts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III
e IV, da Constituição Federal, etc...
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF);
CONSIDERANDO que a Constituição brasileira, em seu art. 127, elevou o Ministério Público à condição de órgão essencial à justiça, atribuindolhe, como poder/dever, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 37, apregoa que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência;
CONSIDERANDO que a legalidade é um princípio do Direito Administrativo, dever do Estado e direito do cidadão, conforme prescreve a
Constituição Federal em seu art. 37, caput, ao dispor que a "administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos
Estados e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência";
CONSIDERANDO a representação feita alegando ilegalidades no processo seletivo simplificado n° 002/2021, quanto ao cargo de Professor de
Educação Física, no município de Bom Jesus-PI;
CONSIDERANDO que no edital a previsão expressa quando aos requisitos para assumir o cargo de Professor de Educação Física, quais sejam,
Licenciatura Plena em Educação Física cursada em instituição de Ensino Superior Básica reconhecida pelo Ministério da Educação e o registro
no Conselho competente, ou seja, CREF da 15ª Região;
CONSIDERANDO que nos autos da Notícia de Fato instaurada foi informado pelo CREF n° 15 (ID: 53401795/4) que não foram encontrados
registros da inscrição de Ilanna Maria Ibiapina e Thallon Vogado Guerra no conselho de Educação Física;
CONSIDERANDO que se constatou a informações que o candidato Thallon Vogado Guerra teve sua inscrição indeferida;
CONSIDERANDO ainda segundo informou (ID: 53378692/2) a Secretária Municipal de Educação, a candidata Ilanna Maria Ibiapina teria
apresentado documentos comprovando sua inscrição no Conselho de Educação Física, fato quenão restou comprovado. Tendo vista a resposta
contundente do CREF n° 15ª sobre a ausência de registro;
CONSIDERANDO que a candidata Ilana Maria Ibiapina não está inscrita no CREF n° 15, não preenchidos um dos requisitos do Edital 02/2021;
CONSIDERANDO que tal fato configura irregularidade em processo seletivo, fato que pode configurar improbidade administrativa por parte do
beneficiado, da comissão e da secretária municipal de educação do município de Bom Jesus-PI;
RESOLVE:
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, visando, exclusivamente, apurar e investigar eventuais irregularidades, preterições ou fraudes no
processo Seletivo nº 02/2021 da Secretaria Municipal de Educação de Bom Jesus-PI, no que toca, especificamente, ao cargo de
Professor da Educação Básica Zona Urbana, Licenciatura Plena em Educação Física 40hrs, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção
das medidas judiciais cabíveis, desde logo, determinando o seguinte:
a) Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP,
comunicando-se ao CSMP, ao CACOP, mediante remessa de cópia digital da presente portaria, assim como providências de publicação em
DO.MP/PI;
b) REQUISITE-SE à PGM de Bom Jesus-PI, para no prazo de 10 dias, informações sobre a comissão nomeada para presidir o teste seletivo n°
02/2021 da Secretaria Municipal de Educação.
c) REQUISITE-SE à PGM e à Secretaria Municipal de Educação de Bom Jesus-PI, para no prazo de 10 dias, informações e cópia das
publicações dos candidatos nomeados e desistentes até o presente momento para ocupar o cargo de Professor de Educação Física do teste
seletivo do Edital n° 02/2021;
d) Servindo-se de anexo o ofício de resposta do CREF 15 (ID: 53401795/4), REQUISITE-SE à Secretaria Municipal de Educação do município de
Bom Jesus-PI explicações acerca da aprovação da inscrição para participação no teste seletivo n° 02/2021 da candidata Ilanna Maria Ibiapina,
bem como os documentos apresentados por esta no ato da inscrição e da eventual posse;
e) Em pesquisa no sistema SAGRES TCE-PI, certifique-se acerca do registro da contratação de Ilanna Maria Ibiapina, temo de admissão, data
da primeira e valor da última remuneração, bem como os valores da remuneração recebida pela candidata;
Nomeia-se para fins de secretariamento do presente I.C.P, conforme distribuição automática, quaisquer dos técnicos/estagiários ministeriais
lotados na sede das PJ's de Bom Jesus-PI.
Declaro prioridade ante a matéria em questão.
Diligências no prazo normativo e legal, observados os ditames do Ato PGJ/PI 931/2019.
Bom Jesus/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus-PI
Respondendo cumulativamente pela 2°PJ/BJ - Portaria PGJ n° 891/2021
DECISÃO
Arquivamento
PATAC. CUMPRIMENTO DE TAC. CONSTATAÇÃO. PERÍCIA. CPPT MPPI. ARQUIVAMENTO.
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Constatado o cumprimento das cláusulas do TAC, o arquivamento é a medida que se impõe.
Trata-se de Procedimento Administrativo SIMP n° 001302-434/2021 instaurado para acompanhar do cumprimento do TAC formalizado ainda na
Promotoria Regional do município de São Raimundo Nonato-PI, no qual se fez compromissário Sr. PASQUAL JOSE ROTILLI.
Instaurado o PATAC através da Portaria n° 02/2021 (ID: 34014277/2), foi solicitado ao CAOMA para junto a Coordenadoria de Perícias e
Pareceres Técnicos/CPPT do MPPI aferir a viabilidade da realização de nova perícia para comprovar o cumprimento do TAC; além de solicitação
à Secretaria municipal de Meio Ambiente do município de Currais-PI a realização de vistoria na fazenda em lume e a produção de relatório
circunstanciado, com registros fotográficos, acerca do cumprimento do TAC entabulado (ID: 34014277/3).
A Secretaria de Meio Ambiente de Currais-PI respondeu através de manifestação (ID: 53900924/8).
A CPPT - MPPI respondeu através do PARECER TÉCNICO N° 26/2022, de 25 de fevereiro de 2022 (D: 53917679/2).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
O presente P.A foi instaurado nesta Promotoria, no ano de 2021, para acompanhar Termo de Ajustamento de Conduta formalizado no ano de
2016 da PJ Regional de São Raimundo Nonato-PI.
Após solicitação de perícia à CPPT do MP-PI, foi exarado parecer técnico onde seguiu as seguintes conclusões:
"A análise aponta para a necessidade de alguns esclarecimentos, além dos levantados anteriormente:
1. Foi observado o cumprimento do TAC entabulado no ano de 2016;
2. É possível aferir como observado nas fotos (02 e 03) a passagem da água através das estruturas de saída do barramento;
3. O empreendedor provideciou a retificação do curso do riacho. E a recuperação da área degradada pelos tanques artificiais das áreas
localizadas a jusante do barramento;
4. Não há degradação ambienta na área do riacho ou na área da fazenda do compromissário." (grifo nosso)
Assim, tenho que o presente TAC foi devidamente cumprido com seu adimplemento, conforme documentação comprobatória encaminhada pelo
setor de perícias do MP-PI e pala Secretaria de Meio Ambiente do município de Currais-PI. Tem-se, com isso, o esvaziamento do objeto do
procedimento.
Por todo o exposto, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, pois, exauridas as diligências.
Providências de publicação em DOMP/PI.
Comunique-se, através de cópia da presente decisão, o Conselho Superior do Ministério Público e ao CAOMA o presente arquivamento.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus-PI
Respondendo cumulativamente pela 2°PJ/BJ - Portaria PGJ n° 891/2021
PORTARIA N° 10/2022
IC - INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Dr. MÁRCIOGIORGICARCARÁROCHA, MD
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus/PI, respondendopela2ªPromotoria de Justiça de Bom Jesus/PI,
no uso das atribuições previstas nos Arts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e IV, da Constituição Federal, etc...
CONSIDERANDOque o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF);
CONSIDERANDO que a Constituição brasileira, em seu art. 127, elevou o Ministério Público à condição de órgão essencial à justiça, atribuindolhe, como poder/dever, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 37, apregoa que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência;
CONSIDERANDOque a legalidade é um princípio do Direito Administrativo, dever do Estado e direito do cidadão, conforme prescreve a
Constituição Federal em seu art. 37, caput, ao dispor que a "administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes
da União, dos Estados e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência";
CONSIDERANDO a representação feita alegando ilegalidades no processo seletivo simplificado n° 002/2021, quanto ao cargo de Professor de
Educação Física, no município de Bom Jesus-PI;
CONSIDERANDO que no edital a previsão expressa quando aos requisitos para assumir o cargo de Professor de Educação Física, quais sejam,
Licenciatura Plena em Educação Física cursada em instituição de Ensino Superior Básica reconhecida pelo Ministério da Educação e o registro
no Conselho competente, ou seja, CREF da 15ª Região;
CONSIDERANDO que nos autos da Notícia de Fato instaurada foi informado pelo CREF n° 15 (ID: 53401795/4) que não foramencontrados
registros da inscrição de IlannaMariaIbiapinae Thallon VogadoGuerrano conselho de Educação Física;
CONSIDERANDO que se constatou a informações que o candidato Thallon Vogado Guerra teve sua inscrição indeferida;
CONSIDERANDO ainda segundo informou (ID: 53378692/2) a Secretária Municipal de Educação, a candidata Ilanna Maria Ibiapina teria
apresentado documentos comprovando sua inscrição no Conselho de Educação Física, fato que nãorestou comprovado. Tendo vista a resposta
contundente do CREF n° 15ª sobre a ausência de registro;
CONSIDERANDOque a candidata IlanaMariaIbiapinanão está inscrita no CREF n° 15, não preenchidos um dos requisitos do Edital 02/2021;
CONSIDERANDO que tal fato configura irregularidade em processo seletivo, fato que pode configurar improbidade administrativa por parte dos
beneficiados, da comissão e da secretária municipal de educação do município de Bom Jesus-PI;
RESOLVE:
INSTAURAR INQUÉRITOCIVILPÚBLICO, visando, exclusivamente, apurar e investigar eventuais irregularidades, preterições ou fraudes no
processo Seletivo nº02/2021daSecretariaMunicipaldeEducaçãodeBomJesus-PI,noquetoca,
especificamente, ao cargo de Professor da Educação Básica Zona Urbana, LicenciaturaPlena em Educação Física 40hrs, de modo a
subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis, desde logo, determinando o seguinte:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP,
comunicando-se ao CSMP, ao CACOP, mediante remessa de cópia digital da presente portaria, assim como providências de publicação em
DO.MP/PI;
REQUISITE-SEà PGM de Bom Jesus-PI, paranoprazode10dias, informações sobre a comissão nomeada para presidir o teste seletivo n°
02/2021 da Secretaria Municipal de Educação.
REQUISITE-SE à PGM e à Secretaria Municipal de Educação de Bom Jesus-PI, para no prazo de 10 dias, informações e cópia das publicações
dos candidatos nomeados e desistentes até o presente momento para ocupar o cargo de Professor de Educação Física do teste seletivo do Edital
n° 02/2021;
Servindo-se de anexo o ofício de resposta do CREF 15 (ID: 53401795/4), REQUISITE-SEà Secretaria Municipal de Educação do município de
Bom Jesus-PI explicações acerca da aprovação da inscrição para participação no teste seletivo n° 02/2021 da candidata Ilanna Maria Ibiapina,
bem como os documentos apresentados por esta no ato da inscrição e da eventual posse;
Em pesquisa no sistema SAGRES TCE-PI, certifique-se acerca do registro da contratação de Ilanna Maria Ibiapina, temo de admissão, data da
primeira e valor da última remuneração, bem como os valores da remuneração recebida pela candidata;
Nomeia-se para fins de secretariamento do presente I.C.P, conforme distribuição automática, quaisquer dos técnicos/estagiáriosministeriais
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lotados na sede das PJ's de Bom Jesus-PI.
Declaro prioridade ante a matéria em questão.
Diligências no prazo normativo e legal, observados os ditames do Ato PGJ/PI
931/2019.
Bom Jesus/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
Márcio Carcará
Assinado de forma digital por Márcio Carcará Dados: 2022.07.12
16:03:39 -03'00'
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus-PI Respondendo cumulativamente pela 2°PJ/BJ - Portaria PGJ n° 891/2021

4.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO24573
Procedimento Administrativo nº 50/2020
SIMP nº 000186-229/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
O presente procedimento foi instaurado em 18 de julho de 2020, para acompanhar a implementação de plano operativo emergencial da unidade
básica de saúde do Bairro Maião, em Matias Olímpio/PI para atender a demanda decorrente da COVID-19, sito no município de Matias Olímpio
Portaria de Instauração (ID nº 32122359).
Ofício encaminhado ao município de Matias Olímpio-PI (ID nº 33981770).
Resposta, da referida municipalidade, através da Secretaria Municipal de Saúde (ID nº 34130750).
Vieram os autos. Passo à decisão.
Assentam os autos que desde o início da campanha de imunização o Ministério Público esteve atento à conduta do Poder Público Municipal,
sobretudo, no que diz respeito ao cumprimento das medidas recomendadas.
O ato inaugural justificou a instauração, dentre outros argumentos:
CONSIDERANDO que a criação de planos de ações emergenciais para assistência e mitigação de danos às pessoas infectadas pela COVID19no âmbito dos hospitais possibilitará aos profissionais de saúde um rápido acesso as condutas e protocolos que devem ser seguidos,
auxiliando-os no exercício pleno da atenção à saúde, bem como permitindo atualização da matéria.
Com efeito, não há registros do descumprimento das medidas orientadas pelo Ministério Público, bem assim, não repousam nos autos
informações de medidas contrárias às normas sanitárias vigentes, e aos decretos promulgados em caráter emergencial.
Desta feita, deve-se considerar não apenas as diligências dispostas no bojo do procedimento em epígrafe, como igualmente o contexto que
emoldura a atuação do Ministério Público quanto à fiscalização de atos de gestão voltados ao enfrentamento do vírus, sobretudo, o
acompanhamento às normas técnicas periódicas emitidas pela SESAPI, autoridade máxima do estado quanto à discussão de providências
sanitárias e de saúde pública.
Sucede que, a instauração do procedimento sob análise é contemporânea à ascensão do número de casos, à superlotação dos hospitais
públicos, ausência de insumos para o tratamento clínico-hospitalar e a extrema limitação do número de doses destinadas aos municípios,
circunstância esta abrandada pelo avanço da vacinação e pela aquisição de doses de imunizantes em número condizente com contingente
populacional do país.
Posto isso, verifica-se que, o quadro ensejador do presente Procedimento Administrativo não mais subsiste, sobretudo, considerando a atual
cenário, com consequente diminuição do impacto coletivo causado pelo agente patológico.
Assim considerando, pertinente é o arquivamento do procedimento em epígrafe, observada a ausência de razão para a sua conservação, sem
prejuízo de eventual instauração de novo procedimento, em caso de o município adotar ações divergentes da linha de atuação da Secretaria de
Saúde do Piauí e Ministério da Saúde, de modo a pôr em risco a saúde pública municipal.
Ante o exposto, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do Procedimento Administrativo em epígrafe.
Comunique-se o arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público e, após, promova-se o arquivamento na Promotoria de Justiça (art. 12º
Resolução CNMP n. 174/2017).
Registre-se em livro respectivo e no SIMP.
Publique-se no DOEMP/PI.
Após, remetam-se os autos ao arquivo.
Cumpra-se.
Matias Olímpio-PI, 12 de julho de 2022.
JESSÉ MINEIRO DE ABREU
Promotor de Justiça
Ref. Procedimento Administrativo nº 22/2022
SIMP nº 000043-229/2022
VISTOS EM CORREIÇÃO.
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo nº 22/2022 instaurado através da conversão da Notícia de Fato nº 08/2022, acerca da adequação da
guarda dos menores F. C. C. e R. C. C.
Documentos acostados aos autos.
Ajuizada a Ação de Guarda, com o mesmo objeto deste processo, tramitando no Processo Judicial Eletrônico (proc. nº: 000070233.2012.8.18.0103).
É o breve relatório. Decido.
Nos termos do art. 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento
próprio da atividade-fim destinado a:
I - Acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado;
II - Acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - Apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - Embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Já os artigos 12 e 13, da referida Resolução, dispõem que:
Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de remessa
dos autos para homologação do arquivamento.
Art. 13. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, previsto no inciso III do art. 8°, o noticiante será
cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e
Revisão, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º A cientificação será realizada, preferencialmente, por correio eletrônico.
§ 2º A cientificação é facultativa no caso de o procedimento administrativo ter sido instaurado em face de dever de ofício.
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§ 3º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou o procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais, que deverão
ser remetidos, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, para
apreciação, caso não haja reconsideração.
§ 4º Não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo.
Ademais, a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, pois não existe fundamento para adoção de quaisquer
outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
Outrossim foi ajuizada demanda judicial referente ao mesmo fato delineado nos autos, tramitando no PJe sob o nº 0000702-33.2012.8.18.0103,
conforme documentos que seguem anexos.
Além disso, há ação penal ajuizada em desfavor do pai dos menores, em que se apura o crime de abandono de incapaz, conforme movimento de
ID 53952785.
Nessa quadra, inexistem razões para a continuidade do presente apuratório.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e
artigos 12 e 13 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público da decisão de arquivamento, sem necessidade de remessa dos autos para
homologação de arquivamento, nos termos do art. 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Registros necessários no SIMP.
Após, dê-se baixa dos autos no Sistema do Ministério Público.
Matias Olímpio, 12 de julho de 2022.
JESSÉ MINEIRO DE ABREU
Promotor de Justiça

4.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ24574
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (ICP) Nº 10/2022
SIMP 000341-177/2022
PORTARIA Nº 37/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ (MPPI), por seu Promotor de Justiça in fine assinado, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelos arts. 127, caput e 129, II e III, ambos da Constituição Federal, art. 37, I, da Lei Complementar n.º 12/93 e art. 25, IV, b, da Lei
Federal nº 8.625/93, bem como com base na Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em seu art. 2º, II, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, da
moralidade e da eficiência administrativas e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 127, caput, art. 129, III, da Carta Magna,
art. 25, IV, "b", da Lei n.º 8.625/93, art. 36, IV, "a" e "d", da Lei Complementar n.º 12/93;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;
CONSIDERANDO que o inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela dos
interesses ou direitos a cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação para o exercício das atribuições
inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução do CNMP nº 23/2007);
CONSIDERANDO a situação demandada na Notícia de Fato (NF) SIMP 000325-177/2022 cujo objeto trata-se de "Regularizar o serviço público
de transporte escolar ofertado pelo Estado do Piauí aos alunos do Colégio Estadual Mariano Rabelo de Sepúlveda, localizado em Lagoa do
Sítio";
CONSIDERANDO a situação demandada na Notícia de Fato (NF) SIMP 000392-177/2022 cujo objeto trata-se de "Regularizar o serviço público
de transporte escolar ofertado pelo Estado do Piauí aos alunos da Unidade Escolar Cônego Acilino, localizado em Valença do Piau"í;
CONSIDERANDO situação demandada na Notícia de Fato (NF) SIMP 000341-177/2022 cujo objeto trata-se de "Regularizar o serviço público de
transporte escolar ofertado pelo Estado do Piauí aos alunos da Unidade Escolar Estadual Senador Chagas Rodrigues, localizado em Novo
Oriente/PI", na qual fora apensados os protocolos 000325-177/2022 e 000392-177/2022, face a pertinência temática e a fim de evitar decisões
díspares ou contraditórias;
CONSIDERANDO que as informações ofertadas pelos diversos noticiantes, pais de alunos prejudicados, repisando a persistência da situação;
CONSIDERANDO as notas de empenho acostadas no id. 53865783, as quais comprovam que até então, no ano de 2022, a SEDUC pagou R$
6.677.737,59 à Empresa MARVÃO SERVIÇOS LTDA;
RESOLVE
Converter a NF SIMP 000341-177/2022, no presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (ICP), tendo por objeto de investigação: "APURAR
AUSÊNCIA E/OU MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PIAUI (SEDUC)
E DA EMPRESA MARVÃO SERVIÇOS LTDA, NOS MUNICIPIOS VALENÇA DO PIAUÍ, LAGOA DO SÍTIO E NOVO ORIENTE DO PIAUÍ, bem
assim para recepcionar eventuais demandas relacionadas aos Municípios de Aroazes e Pimenteiras pertinentes ao presente objeto de
investigação", DETERMINANDO-SE, desde logo, as seguintes diligências:
AUTUAÇÃO da Portaria, observando-se a classificação taxonômica no SIMP;
NOMEAÇÃO da Assessora de PJ Andressa Maria Ferreira Barbosa de Aguiarpara secretariar este procedimento, como determina o art. 4º, inciso
V, da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
REMESSA da cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), devidamente assinada eletronicamente, via email institucional, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí (CPJ/PI);
ENCAMINHAMENTO do arquivo no formato Word da presente Portaria à Secretaria Geral do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, para
fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI (DOEMP/PI), assim como ao CAODEC e ao CACOP, para conhecimento;
AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural da sede das Promotorias de Justiça (PJ's) de Valença do Piauí, para fins de publicidade do
ato;
FIXAÇÃO do prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, devendo o secretário do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
CUMPRIMENTO das diligências determinadas no último despacho ministerial
Valença do Piauí/PI, datado e assinado digitalmente.
SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR
Promotor de Justiça

4.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA 24575
Notícia de Fato nº 46/2022
SIMP Nº 001099-426/2022
DESPACHO DE INSTAURAÇÃO
Trata-se da Reclamação nº 1957/2022, encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, via SIMP, relativa à suposta
irregularidade na Prestação de Contas da Alimentação Escolar referente à Unidade Escolar Santa Teresinha, situada em Madeiro/PI.
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Segundo o descrito na manifestação em apreço, o denunciante relatou a ausência de recebimento de recursos federais pela Unidade Escolar
Santa Teresinha, existindo indícios de que não foram prestados contas aos órgãos superiores de tais recursos, inclusive oriundos do Programa
Dinheiro Direto na Escola (PDDE), desde o ano de 2012. Ademais, haveria reclamação por parte dos alunos acerca da qualidade da merenda
escolar.
O procedimento inicialmente seguirá o formato de NOTÍCIA DE FATO (artigos 1º ao 7º da Resolução 174/2017 do CNMP), tendo por objeto
suposta irregularidade na Prestação de Contas da Alimentação Escolar referente à Unidade Escolar Santa Teresinha, situada em Madeiro/PI.
O Ministério Público tem atribuições para zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados na Constituição Federal, promovendo todas as medidas necessárias para suas garantias.
A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem a toda criança e adolescente, com absoluta prioridade, direitos
fundamentais, assegurando-lhe primazia em receber proteção e socorro, precedência no atendimento nos serviços públicos, preferência na
formulação de políticas e destinação privilegiada de recursos para sua proteção.
Por seu turno, a educação é direito de todos e dever do estado e da família, devendo ser 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 (art. 205
da Magna Carta).
Neste esteio, é de conhecimento público e notório que a merenda escolar é essencial aos alunos, configurando a principal refeição para parcela
dos discentes.
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 Direção da Unidade Escolar Santa Teresinha, em Madeiro/PI, com cópia integral do presente procedimento, para que
preste esclarecimentos sobre as possíveis irregularidades apontadas, com o encaminhamento da documentação comprobatória, no prazo de 15
(quinze) dias úteis;
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), 13 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 35/2022
SIMP Nº 000326-246/2022
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada, de ofício, com a finalidade de averiguar o funcionamento da Unidade Escolar Sete de Setembro, situada
em Luzilândia/PI.
Durante vistoria realizada por esta Promotoria de Justiça à referida escola de tempo integral, para verificar a situação da alimentação escolar,
foram constatadas possíveis irregularidades em seu funcionamento.
Em sede de diligência inicial, esta Promotoria de Justiça realizou audiência extrajudicial, por videoconferência, com a participação da
Diretora e da Nutricionista, ambas da Unidade Escolar Sete de Setembro, e da Secretária Municipal de Educação de Luzilândia/PI.
Enfim, os autos vieram-me conclusos para despacho, eis que o prazo do procedimento está expirado.
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:
Prorrogação da presente Notícia de Fato por 90 (noventa) dias;
Renovo o expediente de ID nº 53809358, notadamente quanto à realização de visita à Unidade Escolar Sete de Setembro, em agosto, após o
retorno das aulas.
Registros necessários no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 13 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 35/2022
SIMP Nº 000326-246/2022
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada, de ofício, com a finalidade de averiguar o funcionamento da Unidade Escolar Sete de Setembro, situada
em Luzilândia/PI.
Durante vistoria realizada por esta Promotoria de Justiça à referida escola de tempo integral, para verificar a situação da alimentação escolar,
foram constatadas possíveis irregularidades em seu funcionamento.
Em sede de diligência inicial, esta Promotoria de Justiça realizou audiência extrajudicial, por videoconferência, com a participação da
Diretora e da Nutricionista, ambas da Unidade Escolar Sete de Setembro, e da Secretária Municipal de Educação de Luzilândia/PI.
Enfim, os autos vieram-me conclusos para despacho, eis que o prazo do procedimento está expirado.
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:
Prorrogação da presente Notícia de Fato por 90 (noventa) dias;
Renovo o expediente de ID nº 53809358, notadamente quanto à realização de visita à Unidade Escolar Sete de Setembro, em agosto, após o
retorno das aulas.
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Registros necessários no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 13 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 10/2022
SIMP Nº 000125-246/2022
DESPACHO DE CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Cuidam os autos de Notícia de Fato instaurada recebimento de representação encaminhada, via e-mail, pelo Sr. SÉRGIO MARTINS DE SOUZA
QUEIROZ, residente em São Paulo/SP, relativa à avaliação do cumprimento da Meta 6 do Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº
13.005/2014.
Segundo o noticiante, é dever do Município oferecer ensino fundamental em período integral a 25% (vinte e cinco por cento) de seus estudantes
até o ano de 2024. Esclareceu que o dever consiste em, gradativamente, no período de 10 (dez) anos, incluir estudantes neste ensino de forma
a, em 2024, estarem 25% (vinte e cinco por cento) dos mesmos no período integral.
Destacou o noticiante que, no prazo de 1 (um) ano a contar da publicação da Lei nº 13.005/2014, todos os Municípios deveriam ter aprovado
planos de ensino para garantir o paulatino cumprimento das metas, de forma que os objetivos fixados para 2024 fossem atingidos, nos termos do
art. 8º da referida lei.
Entretanto, aduziu que a grande maioria dos municípios do país, em 2021, não possuía nenhum estudante matriculado em ensino em período
integral.
Ao final, por ser o ensino em período integral interesse difuso, o noticiante solicitou ao Ministério Público Estadual que analisasse se os
municípios desta Comarca aprovaram metas de inclusão de estudantes em ensino em período integral e, tendo aprovado, se foram cumpridas de
forma a, efetivamente, ser atingido o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos estudantes matriculados neste ensino em 2024.
Em sede de diligências iniciais, esta Promotoria de Justiça expediu os Ofícios nº 116/2022, 118/2022 e 119/2022 às Secretarias
Municipais de Educação de Luzilândia, Joca Marques e Madeiro, respectivamente, solicitando o seguinte: i) Informações acerca da
elaboração de seu correspondente plano de educação, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas no Plano Nacional de
Educação (PNE); ii) Medidas tomadas pela municipalidade para o cumprimento da Meta 6 do PNE, devendo informar quais as estratégias
adotadas para tanto; iii) informar a quantidade de alunos matriculados na rede municipal e quantos deles estão em escola de tempo integral.
Em atenção ao ofício ministerial, a Secretaria Municipal de Educação de Joca Marques/PI, por intermédio do Ofício nº 06/2022,
encaminhou a Lei Municipal nº 05, de 03 de junho de 2015, que aprovou o Plano Municipal de Educação de Joca Marques, bem com
informou que a gestão municipal passada não deu início ao cumprimento da Meta 6, motivo pelo qual não há nenhum aluno estudando
em tempo integral.
Entretanto, a Secretaria de Educação afirmou que, após a ciência do ofício ministerial, vem trabalhando para implementar a educação
em tempo integral, de acordo com os percentuais exigidos no Plano Nacional de Educação, conjuntamente com o Plano Municipal de
Educação.
A Notícia de Fato foi prorrogada em ID. 53377581, tendo sido determinada a expedição de ofício às Secretarias Municipais de Educação de
Luzilândia e Madeiro reiterando a solicitação constante nos ofícios nº 116/2022 e 119/2022.
Contudo, verifica-se que não consta nos autos o cumprimento do despacho de prorrogação em sua integralidade, pela secreteria deste
Órgão Ministerial, notadamente quanto ao encaminhamento dos Ofícios nº 333/2022 e 334/2022 aos respectivos destinatários.
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 políticas públicas educacionais. 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 e fiscalizar a execução do Plano Nacional de Educação quanto ao cumprimento da Meta 6, nos municípios de
Luzilândia, Joca Marques e Madeiro, converto a presente Notícia de Fato em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO,
com fulcro nos artigos 7º e 8º, II da mesma Resolução.
Baixe-se Portaria.
Registros necessários no SIMP.
Cumpra-se.
Publique-se.
Luzilândia (PI), 13 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 43/2022
Conversão da Notícia de Fato nº. 10/2022, registrada no SIMP sob o protocolo nº 000125-246/2022, em Procedimento Administrativo nº. 32/2022.
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 ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO quea Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (Art. 8º, inciso II);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 10/2022 foi instaurada no âmbito desta Promotoria de Justiça, a partir de representação
encaminhada, via e-mail, relativa à avaliação do cumprimento da Meta 6 do Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 13.005/2014;
CONSIDERANDO que devem ser adotadas medidas visando a execução de políticas públicas educacionais;
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 e fiscalizar a execução do Plano Nacional de Educação quanto ao cumprimento da Meta 6, nos municípios
de Luzilândia, Joca Marques e Madeiro, com fulcro nos artigos 7º e 8º, II da Resolução 174/2017 do CNMP.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 10/2022 em Procedimento Administrativo nº. 32/2022, na forma do artigo 9º da Resolução nº 174, de 04 de
julho de 2017, do CNMP, como objetivo de acompanhar e fiscalizar a execução do Plano Nacional de Educação quanto ao cumprimento
da Meta 6, que consiste em oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de
forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica, nos municípios de Luzilândia, Joca
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Marques e Madeiro,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, bem como afixação no mural
da Promotoria do Fórum local;
IV - A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC, para
conhecimento;
V - Renovo o expediente de ID nº 53377581, notadamente quanto ao cumprimento do despacho em sua integralidade, com o devido
encaminhamento dos Ofícios nº 333/2022 e 334/2022 aos respectivos destinatários.
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), 13 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 11/2022
SIMP Nº 000323-426/2022
DESPACHO DE CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
Cuidam os autos de Notícia de Fato instaurada mediante recebimento da Reclamação nº 3825/2021, encaminhada pela Ouvidoria do Ministério
Público do Estado do Piauí, via SIMP, relativa a suposto acúmulo ilegal de cargos públicos pelo Sr. REGINALDO CALDAS LIARTE.
Segundo o descrito na manifestação em apreço, o denunciante relatou que o Sr. Reginaldo Caldas acumularia os seguintes cargos, com
considerável distância um do outro: 1) cargo de professor da Rede Estadual de Ensino do Piauí; 2) cargo de professor da Rede Municipal de
Ensino de Madeiro/PI; 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 da irregularidade na acumulação de cargos pelo
servidor, haja vista que além de prejudicar os alunos, atrapalha outros professores que pleiteiam a vaga ocupada.
Em sede de diligências iniciais, esta Promotoria de Justiça expediu ofícios àSecretaria Municipal de Madeiro/PI, à Secretaria de Estado da
Educação do Piauí (SEDUC-PI) e à Secretaria Municipal de São Bernardo/MA, solicitando as seguintes informações, com o encaminhamento da
documentação comprobatória: 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.
Em atenção aos ofícios ministeriais, a Secretaria Municipal de São Bernardo/MA informou que o Sr. REGINALDO CALDAS possui vínculo no
município como professor, com carga horária de 30 horas semanais, bem como encaminhou o termo de posse do referido servidor; cópia dos
contracheques de todo o período de exercício no município; a declaração de não acumulação de cargos públicos firmada pelo servidor, quando
do provimento do cargo junto ao ente público; e cópia dos registros de ponto/frequência da Escola Municipal Prefeito José Ferreira de Sousa,
onde está lotado atualmente (ID. 53513887).
Verifica-se, contudo, que não foram encaminhadas ao Ministério Público as respostas solicitadas à Secretaria Municipal de Madeiro/PI e à
Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC-PI), tampouco justificativa sobre não as apresentar dentro dos prazos estabelecidos.
Enfim, os autos vieram-me conclusos para despacho, eis que o prazo do procedimento está expirado.
É o relatório.
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 apurar a suposta acumulação ilegal de cargos
públicos pelo Sr. REGINALDO CALDAS LIARTE, converto a presente Notícia de Fato em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, com fulcro no art.
2º, § 4º e 6º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP.
Baixe-se Portaria.
Registros necessários no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 13 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 Nº 44/2022
Conversão da Notícia de Fato nº. 11/2022, registrada no SIMP sob o protocolo nº 000323-426/2022, em Procedimento Preparatório nº. 12/2022,
com a finalidade de apurar a suposta acumulação ilegal de cargos públicos pelo Sr. REGINALDO CALDAS LIARTE.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Luzilândia, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e,
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem atribuições para zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo todas as medidas necessárias para suas garantias;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, §4º e §6º da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser
instaurado procedimento preparatório para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério
Público, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
CONSIDERANDO que a Constituição e a legislação infraconstitucional pertinente conferem ao Ministério Público para, em sede de inquérito civil
público ou procedimento administrativo, promover a averiguação de atos lesivos ao ERÁRIO PÚBLICO e realizar ou requisitar as diligências
necessárias ao esclarecimento dos fatos;
CONSIDERANDO que a regra constitucional prevista no art. 37, XVI veda qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários, com 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;
CONSIDERANDO que as regras constitucionais de acumulação de cargos e vencimentos no setor público são de observância obrigatória pelos
Estados e Municípios, que não poderão se afastar das hipóteses taxativamente previstas na Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é dever da Administração Pública, atendendo ao princípio da isonomia, conferir tratamento igualitário aos administrados
que se encontram em situação similar;
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CONSIDERANDO que a averiguação das situações que configuram acúmulo ilegal de cargos públicos é dever da administração pública e que a
continuidade dessas situações gera grave dano ao erário, além de comprometer a moralidade e eficiência do serviço público;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 11/2022 foi instaurada no âmbito desta Promotoria de Justiça, mediante recebimento da Reclamação
nº 3825/2021, encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, via SIMP, relativa a suposto acúmulo ilegal de cargos
públicos pelo Sr. REGINALDO CALDAS LIARTE;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
CONSIDERANDO que a expiração do prazo de conclusão da Notícia de Fato e a impossibilidade de findar este procedimento no prazo
determinado, eis que é imprescindível apurar a suposta acumulação ilegal de cargos públicos pelo Sr. REGINALDO CALDAS LIARTE, nos
termos do art. 2º, § 4º e 6º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP.
RESOLVE: Converter a Notícia de Fato nº 11/2022 em Procedimento Preparatório nº 12/2022, na forma dos parágrafos 4º a 7º do art. 2º da
Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007, e Resolução nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do
Piauí, a fim de apurar a suposta acumulação ilegal de cargos públicos pelo Sr. REGINALDO CALDAS LIARTE, determinando as seguintes
providências:
Autuação da presente Portaria, acompanhado dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme
determina o art. 8º da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério público do Estado do Piauí;
Remessa desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público - CACOP/MPPI, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na imprensa
oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI, e
artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
Expedição de notificação ao Sr. REGINALDO CALDAS LIARTE, com cópia da presente portaria e da reclamação nº 3825/2021, para apresentar
manifestação sobre o objeto desta investigação, na forma do art. 22, parágrafo único da Lei nº 8.429/92, no prazo de 15 (quinze) dias;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a servidora Meg Maria da Conceição Vaz Coêlho Fraga, lotada nesta Promotoria de
Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Luzilândia (PI), 13 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

4.12. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA24576
2.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA/PI
Avenida Landri Sales, 545, Centro, Piracuruca/PI - 64.240-000
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 02/2022
SIMP: 000581-174/2021
OBJETO: ACOMPANHAR A DISPENSAÇÃO DO MEDICAMENTO SUPLEMENTO VITAMÍNICO MAXXI D3 AO PACIENTE PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACURUCA/PI.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 02/2022, instaurado com o objetivo
de acompanhar a dispensação do medicamento Suplemento Vitamínico Maxxi D3 ao paciente filho da Sra. Maria Franciane dos Santos Sousa
pelo Município de Piracuruca/PI.
Em sede de diligências iniciais, solicitou-se informações à Secretaria Municipal de Saúde de Piracuruca/PI. Em resposta, esta informou que a
referida medicação não faz parte da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais).
Em seguida, solicitou-se ao médico assistente do paciente um relatório circunstanciado acerca da imprescindibilidade ou necessidade do
suplemento vitamínico, para manutenção da saúde do paciente. Em resposta, foi encaminhado o documento juntado aos autos (ID. 34239621).
Diante disso,foi expedida a Recomendação Ministerial n.º 02/2022, destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Piracuruca/PI, recomendandose a adoção de providências necessárias a fim de garantir o "Suplemento Vitamínico Maxxi D3" ao paciente, conforme prescrição médica.
Em resposta, a aludida secretaria sinalizou a acolhimento dos termo do instrumento recomendatório, bem como informoua aquisição da referida
medicação na data de 03/05/2022. Como documentos comprobatórios, encaminhou cópia da nota de pedido.
Por fim, mediante contato telefônico, a noticiante informou a resolutividade da demanda que deu azo ao presente feito.
É o relatório.
Fundamentação.
Inicialmente, importante destacar que o direito à saúde encontra assento constitucional no artigo 196 e seguintes, não sendo admissível que o
não fornecimento de medicamentos pelo SUS possa levar a uma situação de desamparo daquele que precise.
A legislação infraconstitucional também assegura a assistência farmacêutica como meio de preservar o direito à vida, dispondo a Lei n.º 8.080/90
em seu artigo 6.º que: "estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: (...) d) de
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica".
No caso em tela, depreende-se da análise dos autos, que houve a resolutividade extrajudicial do problema, vez que foram adotadas as
providências necessárias por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Piracuruca/PI para a dispensação do medicamento Suplemento
Vitamínico Maxxi D3 ao paciente.
Desta feita, verifica-se que o presente Procedimento Administrativo atingiu o seu objetivo, não se vislumbrando outras providências a serem
adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução n.º 174/2017 do CNMP.
Cientifique-se a noticiante.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI) e o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS/MPPI) do
presente arquivamento, com cópia desta decisão.
Publique-se em DOEMPPI.
Expedientes necessários.
Piracuruca/PI, datado e assinado digitalmente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RESPONDENDO
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4.13. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR 24578
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR
SIMP nº 000919-435/2022
DECISÃO
Trata-se de Atendimento ao Público registrado a partir de termos de declaração prestados por IDÁSIO JOSÉ DA SILVA e ANA MARIA MORAIS
DA SILVA, servidores públicos municipais.
Afirmaram que o Município de Campo Maior se nega a conceder movimentação na carreira, nos termos do previsto em plano de cargos e
salários.
Juntou-se cópias de protocolo e parecer da Procuradoria-Geral do Município. Vieram-me os autos.
Éum sucinto relatório. Passo a decidir. Nos termos da Constituição Federal:
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuaisindisponíveis.
Vê-se que a norma em comento impõe o dever de atuação do Ministério Público no que tange a direitos individuais apenas quando estes forem
classificados como indisponíveis, obstando a atuação do órgão ministerial quanto a direitos individualmente considerados.
De plano, observa-se que o direito supostamente violado tem natureza individual, daí porque o objeto da presente notícia de fato não restou
elencado no rol dos direitos tutelados pelo Parquet.
Ademais, conforme declarado pelos noticiantes e observado em parecer jurídico da PGM, o Município analisa os pedidos de movimentação e os
denega, conduta administrativa que está sujeita a análise do Poder Judiciário, por via própria.
Assim, não cabendo ao Ministério Público a chancela de direitos individuais disponíveis, devem os representante promover, por meio de
advogado ou Defensoria Pública, a medida judicial cabível para a defesa do interesse individual potencialmente lesado.
Diante do exposto, INDEFIROa instauração de Notícia de Fato. Publique-se em DOEMP.
Seja o requerente cientificado da presente decisão, por meio eletrônico, consignando-se a possibilidade de interposição de recurso, nos termos
do art. 4º, §1º, da Resolução 174, do CNMP.
Comunique-se ao E. CSMP.
Não havendo recurso em face da presente decisão, seja o feito arquivado em promotoria, com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
Assinado Eletronicamente por: Maurício Gomes de Souza às 10/06/2022 12:00:39
Jerson de Macedo Reinaldo Silva
Secretaria Unificada Regional de Campo Maior - Campo Maior

4.14. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA 24579
Procedimento administrativo nº 16/2022
SIMP: 000276-161/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial inicialmente instaurado como notícia de fato e posteriormente convertido em procedimento administrativo
nº 16/2022, por meio da portaria nº 24/2022 (ID nº 34754821), o qual tem como assunto apurar suposta situação de vulnerabilidade vivenciada
pela idosa Maria Aldenora da Conceição e adotar as medidas pertinentes para a resolutividade da demanda.
O presente procedimento originou-se mediante ofício nº 22/2021, oriundo do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas),
relatando a situação acima descrita (ID nº 33092400).
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, solicitou-se ao Creas visita domiciliar, com vias a averiguar a persistência de
situação de negligência e/ou maus-tratos a idosa (ID nº 33593438).
Em resposta, o Creas relatou que o filho da idosa, Sr. Raimundo Pereira, responsável por receber o benefício da idosa, repassa apenas
o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, sem prestar conta dasdemais despesas realizadas coma aposentadoria da idosa.
Diante dos fatos narrados no relatório expediu-se oofício nº 1354/2021 à 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina para apurar supostos
crimes dos arts. 99 e 102 do Estatuto do Idoso e outras providências pertinentes.
Em 26/11/2021 realizou-se audiência extrajudicial para a instrução do feito com a equipe do Creas e o noticiado, conforme atas de ID nº
34250331 e nº 34252110.
Adiante foi expedido o ofício nº 237/2022 ao Instituto Nacional do Seguro Social de Esperantina (INSS), solicitando extrato de
pagamento de benefícios percebidos por Maria Aldenora da Conceição dos últimos 6 meses, com vias a verificar qual valor líquido
recebe a idosa, bem como informaçõessobre empréstimos realizados em seu nome.
O INSS apresentou os documentos solicitados que seguem acostados ao ID nº 53170247.
No intuito de buscar por informações atualizadas, o Ministério Público expediu o ofício nº 469/2022 ao Creas, solicitando relatório social
atualizado que verificasse a persistência, ou não, da vulnerabilidade suportada pela idosa, inicialmente relatada.
A equipe técnica do Creas encaminhou relatório técnico, acostado ao ID nº 53539668, constatando que a atual situação é divergente em
relação à observada em setembro de 2021, tendo em vista que o atual ambiente em que a idosa se encontra é limpo, tranquilo, com os
cuidados necessários à saúde de Aldenora e sem conflito entre os familiares.
É o breve relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que a situação de vulnerabilidade inicialmente relatada fora superada, conforme se depreende do relatório
técnico do Ceras.
Desta feita, constata-se que o presente procedimento administrativo atingiu o seu objetivo, não se vislumbrando outras providências a serem
adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Ante o exposto, entendo não mais existir justificativa para a continuidade ao presente procedimento administrativo, em razão da resolutividade do
seu objeto pelo acatamento da recomendação expedida.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP).
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público com cópia desta decisão.
Em razão do disposto no art. 13, § 1º da Resolução 174/2017 do CNMP, determino a cientificação do noticiante.
Determino, ainda, a remessa de cópia dessa decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
À assessoria para o encaminhamento do presente aos seus destinatários, via ofício de ordem, e para o cumprimento das diligências
determinadas.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

4.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ24580
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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA No 05/2022
Inquérito Civil Público no 06/2022
SIMP Nº 001498-255/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso de suas atribuições de defesa à educação, constitucionais e infraconstitucionais, em especial as conferidas pelo art. 127, caput e 129, II, VI e
IX, da Constituição Federal; pelo art. 6º, XX, da Lei Complementar Federal nº 75/93, arts. 1º e 25, inciso IV, alínea ''a'', da Lei Federal n. 8.625/93
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - LONMP), e demais dispositivos pertinentes à espécie;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 37, §1º, dispõe que "a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:" "§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 6.454/77, nos arts. 1º e 2º, proíbe a atribuição de nome de pessoa viva a bem público, de qualquer
natureza, bem como a inscrição de nomes de autoridades ou administradores em placas indicadoras de obras ou veículo de propriedade ou a
serviço da Administração Pública;
CONSIDERANDO que tanto o Supremo Tribunal Federal como o Conselho Nacional de Justiça já sedimentaram a mesma questão a respeito da
impessoalidade na designação de bens públicos, reconhecendo, no RE 191.668 e na Resolução nº 140 de 2011, a ilegalidade do ato de se
atribuir nome de pessoas vivas a bens públicos;
CONSIDERANDO ata de audiência realizada em 12/07/2022 (ID 53974219), bem como de ser fato público e notório de que no Município de São
Pedro do Piauí atribuiu nome de pessoa viva a bem público, a saber, "Colégio Municipal Davina Veloso", que é ex-prefeita de referido município,
escola esta localizada na zona urbana desta urbe;
CONSIDERANDO, por fim, que tal proceder fere, além do disposto na Lei nº 6.454/77, os princípios constitucionais citados anteriormente, na
medida em que prestigia e favorece pessoas, fazendo a administração da coisa pública, deste modo, assemelhar-se à gestão de bens privados,
RESOLVE:
1) RECOMENDAR ao Prefeito de São Pedro do Piauí que, no prazo de até 60 (sessenta) dias, promova a alteração do nome do bem público
antes mencionado, com a supressão de nome de pessoa viva, contado o prazo a partir do recebimento da presente recomendação por quem de
direito;
2) Com fundamento no art. 8º, II, da Lei Complementar nº 75/93 e no art. 27, parágrafo único, IV, da Lei Federal nº 8.625/93,
REQUISITAR do Prefeito de São Pedro do Piauí que dê à presente ampla e imediata divulgação e publicidade, INCLUSIVE NO WEBSITE DO
MUNICÍPIO, bem como INFORME, em até 10 (dez) dias úteis, se acatará ou não esta recomendação, apresentando, em qualquer hipótese de
negativa, os respectivos fundamentos. Em caso de acatamento, deverá o Sr. Prefeito informar as providências adotadas, no prazo de até 10 dias
úteis.
Advirto que esta recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo a omissão na
adoção das medidas em questão implicar o manejo de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis em face de todos os responsáveis.
Cópias desta recomendação deverão ser enviadas, pela Secretaria da Promotoria de Justiça, para conhecimento e tomada das medidas cabíveis:
a) à Câmara dos Vereadores de São Pedro do Piauí; b) ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio
Público - CACOP do MP/PI; c) à Rádio Progresso FM, para ciência e divulgação perante a população.
Encaminhe-se a RECOMENDAÇÃOà Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário Eletrônico do
Ministério Público.
São Pedro do Piauí, 13 de julho de 2022.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA No 05/2022
Inquérito Civil Público no 06/2022
SIMP Nº 001498-255/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso de suas atribuições de defesa à educação, constitucionais e infraconstitucionais, em especial as conferidas pelo art. 127, caput e 129, II, VI e
IX, da Constituição Federal; pelo art. 6º, XX, da Lei Complementar Federal nº 75/93, arts. 1º e 25, inciso IV, alínea ''a'', da Lei Federal n. 8.625/93
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - LONMP), e demais dispositivos pertinentes à espécie;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 37, §1º, dispõe que "a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:" "§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 6.454/77, nos arts. 1º e 2º, proíbe a atribuição de nome de pessoa viva a bem público, de qualquer
natureza, bem como a inscrição de nomes de autoridades ou administradores em placas indicadoras de obras ou veículo de propriedade ou a
serviço da Administração Pública;
CONSIDERANDO que tanto o Supremo Tribunal Federal como o Conselho Nacional de Justiça já sedimentaram a mesma questão a respeito da
impessoalidade na designação de bens públicos, reconhecendo, no RE 191.668 e na Resolução nº 140 de 2011, a ilegalidade do ato de se
atribuir nome de pessoas vivas a bens públicos;
CONSIDERANDO ata de audiência realizada em 12/07/2022 (ID 53974219), bem como de ser fato público e notório de que no Município de São
Pedro do Piauí atribuiu nome de pessoa viva a bem público, a saber, "Colégio Municipal Davina Veloso", que é ex-prefeita de referido município,
escola esta localizada na zona urbana desta urbe;
CONSIDERANDO, por fim, que tal proceder fere, além do disposto na Lei nº 6.454/77, os princípios constitucionais citados anteriormente, na
medida em que prestigia e favorece pessoas, fazendo a administração da coisa pública, deste modo, assemelhar-se à gestão de bens privados,
RESOLVE:
1) RECOMENDAR ao Prefeito de São Pedro do Piauí que, no prazo de até 60 (sessenta) dias, promova a alteração do nome do bem público
antes mencionado, com a supressão de nome de pessoa viva, contado o prazo a partir do recebimento da presente recomendação por quem de
direito;
2) Com fundamento no art. 8º, II, da Lei Complementar nº 75/93 e no art. 27, parágrafo único, IV, da Lei Federal nº 8.625/93,
REQUISITAR do Prefeito de São Pedro do Piauí que dê à presente ampla e imediata divulgação e publicidade, INCLUSIVE NO WEBSITE DO
MUNICÍPIO, bem como INFORME, em até 10 (dez) dias úteis, se acatará ou não esta recomendação, apresentando, em qualquer hipótese de
negativa, os respectivos fundamentos. Em caso de acatamento, deverá o Sr. Prefeito informar as providências adotadas, no prazo de até 10 dias
úteis.
Advirto que esta recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo a omissão na
adoção das medidas em questão implicar o manejo de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis em face de todos os responsáveis.
Cópias desta recomendação deverão ser enviadas, pela Secretaria da Promotoria de Justiça, para conhecimento e tomada das medidas cabíveis:
a) à Câmara dos Vereadores de São Pedro do Piauí; b) ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio
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Público - CACOP do MP/PI; c) à Rádio Progresso FM, para ciência e divulgação perante a população.
Encaminhe-se a RECOMENDAÇÃOà Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário Eletrônico do
Ministério Público.
São Pedro do Piauí, 13 de julho de 2022.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça

4.16. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 53ª ZONA ELEITORAL - COCAL 24581
P romotoria de justiça Da 53ª Zona eleitoral de cocal
Av. João Justino de Brito, n° 134, Centro, Cocal-PI, CEP: 64235-000
Telefone (86) 3362 1211, e-mail: pj.cocal@mppi.mp.br
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 01/2022
SIMP 000018-200/2022
Objeto: Instaurar Procedimento Administrativo Eleitoral visando acompanhar e fiscalizar os atos eleitorais dos partidos políticos/candidatos e
eleitores durante as eleições do ano de 2022, cuja atribuição seja da 53ª Zona Eleitoral.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL NO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria Eleitoral da 53ª Zona
Eleitoral de Cocal, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 8º, III e IV, da Resolução CNMP Nº 174/2017;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral a fiscalização do processo eleitoral;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que já se iniciou o Calendário das eleições do ano de 2022, sendo necessária a atuação contínua e efetiva do Ministério
Público Eleitoral a fim de fiscalizar e garantir a legalidade de todo o trâmite das eleições anuais;
RESOLVE:
Instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 01/2022, a fim de acompanhar e fiscalizar os atos eleitorais dos partidos
políticos, candidatos e eleitores durante as eleições do ano de 2022, cuja atribuição seja da 53ª Zona Eleitoral, determinando desde logo:
1. Autue a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
2. Remeta cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Cartório Eleitoral da 53ª Zona Eleitoral e à Procuradoria Regional
Eleitoral do Piauí, para conhecimento;
3. Comunique ao Magistrado que atua na 53ª ZE, sobre a instauração;
4. Encaminhe cópia desta portaria para a devida publicação no Diário MPPI.
5. Encaminhe a Recomendação PRE/PI nº 03/2022, de 06 de julho de 2022, aos Diretórios municipais dos Partidos Políticos de Cocal-PI e Cocal
dos Alves-PI, aos Prefeitos e Presidentes das Câmaras de Vereadores, para que seja amplamente divulgado entre os participantes do processo
eleitoral de 2022.
Nomeio a Assessora de Promotoria Natalia de Oliveira Rocha para auxiliar na execução dos trabalhos.
Cumpra-se
Cocal (PI), 13 de julho de 2022
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor Eleitoral

4.17. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS24582
3ª PROMOTORIADE JUSTIÇADE PICOS
PORTARIA N. 11/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 003032-361/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo Promotor de Justiça signatário, com fundamento nos arts. 127 e 129, incs.
II e III, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei Federal n. 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei
Complementar Estadual n. 12/93,
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
Considerando que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, inc. II, da Lei Maior);
Considerando que a Constituição Federal, nos termos do seu art. 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios: (...) "V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa, à inovação";
Considerando que a mesma Lei Maior dispõe, em seu art. 6º: "São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição";
Considerando que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 205, que 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 proclama como "dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão" (art. 227, caput);
Considerando que a escola é elemento fundamental e decisivo na formação da nossa juventude, sendo transformadora dos indivíduos e da
sociedade, apresentando-se, inclusive, como fator primordial para se alcançar a cidadania plena;
Considerando o disposto na Resolução n. 174/2017 do CNMP, que, disciplinando a instauração e a tramitação do procedimento administrativo,
tornou obrigatória a sua instauração por "portaria sucinta, com delimitação de seu objeto" (art. 9º);
Considerando que, nos termos do art. 8º da mencionada Resolução, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a: "I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II - acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; IV - embasar outras
atividades não sujeitas a inquérito civil";
Considerando o despacho exarado nos autos da NF SIMP n. 003032-361/2021;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, cujo objeto é apurar a notícia apresentada por José Wilson Pereira do
Vale e Alecxo de Moura Belo, em que afirmam, em suma, a existência de irregularidades na distribuição de merenda escolar aos alunos da rede
pública de ensino do Município de Dom Expedito Lopes durante o período de suspensão das aulas presenciais em razão da pandemia de covid19, determinando as seguintes diligências:
1) registre-se e autue-se com os documentos que seguem;
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2) encaminhe-se cópia desta ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), para conhecimento;
3) publique-se no Diário Oficial do MPPI;
4) cumpra-se o despacho retro.
Picos, 013de julho de 2022.
Antônio César Gonçalves Barbosa
Promotor de Justiça
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - Sistema SIMP
Procedimento Administrativo de acompanhamento de Instituições
PORTARIAN.12/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP N. 003610-361/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo Promotor de Justiça signatário, com fundamento nos arts. 127 e 129, incs.
II e III, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei Federal n. 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei
Complementar Estadual n. 12/93,
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
Considerando que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, inc. II, da Lei Maior);
Considerando que a Constituição Federal, nos termos do seu art. 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios: (...) "V - proporcionar os meios de acesso à cultura, àeducação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa, à inovação";
Considerando que a mesma Lei Maior dispõe, em seu art. 6º: "São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição";
Considerando que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 205, que 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 proclama como "dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão" (art. 227, caput);
Considerando que a escola é elemento fundamental e decisivo na formação da nossa juventude, sendo transformadora dos indivíduos e da
sociedade, apresentando-se, inclusive, como fator primordial para se alcançar a cidadania plena;
Considerando o disposto na Resolução n. 174/2017 do CNMP, que, disciplinando a instauração e a tramitação do procedimento administrativo,
tornou obrigatória a sua instauração por "portaria sucinta, com delimitação de seu objeto" (art. 9º);
Considerando que, nos termos do art. 8º da mencionada Resolução, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a: "I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II - acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; IV - embasar
outras atividades não sujeitas a inquérito civil";
Considerando o despacho exarado nos autos da NF SIMP n. 003610-361/2021;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de apurar a notícia que chegou ao conhecimento deste
órgão local do Ministério Público, por meio de informações encaminhadas pela 8ª Promotoria de Justiça, em razão de procedimento instaurado o
no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça do Piauí, de que o Município de Aroeiras do Itaim estaria praticando irregularidades na aplicação das
verbas oriundas do Fundeb, como o sub provisionamento das obrigações patronais, as despesas superando as receitas, a discrepância dos
valores mostrados e o sistema SAGRES, a respeito do saldo. Foi informado, ainda, a existência de problemas estruturais em escolas da rede
municipal de ensino, quais sejam, a Escola Municipal São José, a Escola Municipal Francisco Teixeira e a Escola Municipal Manoel Borges
Gonçalves. Além disso, o ônibus escolar municipal estaria realizando o transporte dos estudantes em número superior a sua capacidade,
determinando as seguintes providências:
registre-se e autue-se com os documentos que seguem;
encaminhe-se cópia desta ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), para conhecimento;
publique-se no Diário Oficial do MPPI.
cumpra-se o despacho retro.
Picos, 13 de julho de 2022.
Antônio César Gonçalves Barbosa
Promotor de Justiça

4.18. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS24583
Notícia de Fato
SIMP n.000724.361.2022
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Consta dos autos Relatório de Produtividade da servidora MARIA ALICE DE MEDEIROS TAVARES FRANÇA, relativo ao dia 11.02.2022, tendo
como resultado a seguinte informação: '' Não foram encontradas ocorrências para este relatório'' ou seja, de acordo com o relatório, no referido
dia a servidora em questão não teria realizado nenhuma atividade no Sistema Integrado do Ministério Público - SIMP, Id n. 53181977 (segundo
anexo).
Diante da constatação supra, foi encaminhado à servidora Maria Alice o Ofício n. 898/2022, solicitando a apresentação de justificativa para
ausência de movimentações no SIMP, no dia 11 de fevereiro de 2022, no prazo de 05 (cinco) dias, Id n. 53181977 (primeiro anexo).
Em resposta a Sra. Maria Alice informou, ipsis litteris:
''Informo que nesta data o sistema não estava possibilitando a movimentação de protocolos provavelmente por motivos da rede de internet da
minha casa.
Informo também que tentei acessar várias vezes sem sucesso.
Informo ainda que não abri chamado por se tratar de problema local ao qual não cabe solução à LanLink (problema semelhante ao ocorrido na
Sede Picos em 11/03/2022).''
Assim, em 04.04.2022, foi instaurada Notícia Fato visando apreciar suposta falha na prestação de serviço por parte da Técnica Ministerial, a Sra.
Maria Alice de Medeiros Tavares de França, lotada na Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos-PI, em razão de ausência de
movimentação no SIMP, relativo ao dia 11 de fevereiro de 2022, situação que poderia denotar lesão ao erário em razão da suposta ausência de
prestação de serviço, Id n. 53298780.
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Da instauração do procedimento em lume, solicitou-se à requerida que apresentasse documentos comprobatórios de que em sua casa, no dia
11.02.2022 estaria sem conexão de internet, bem como solicitou-se à Coordenadoria de Recursos Humanos do MPPI que informasse acerca da
existência de ATO que dispusesse sobre a possibilidade na compensação de horas pelo servidor.
Ofício n. 1645/2022 encaminhado à servidora Maria Alice, conforme Id n. 53414643.
Ofício n. 1648/2022 encaminhado via SEI n. 9.21.0700.0011471/2022-69 à Coordenadoria de Recursos Humanos do Ministério Público, conforme
Id n. 53414885.
Em resposta ao Ofício n. 1648/2022 o Coordenador do setor de RH do MPPI informou que existe o ATO PGJ n. 985/2020, que dispõe sobre a
jornada de trabalho, a prestação de serviço extraordinário, o banco de horas, o regime de compensação de horas e o controle de frequência dos
servidores civis do Ministério Público do Estado do Piauí. No entanto, conforme art. 10, §1º e art. 25 do Ato PGJ nº 1022/2020 durante a
pandemia e retorno parcial das atividades presenciais, essa compensação e o acúmulo de horas estavam vedados. Por fim, aduziu que durante o
teletrabalho, a frequência do servidor é atestada pela chefia imediata, mediante verificação da entrega das atividades sob sua responsabilidade e
participação em outras atividades estabelecidas, conforme art. 26 do Ato PGJ nº 1022/2020, Id n. 53417074.
Em Id n. 53471829 consta juntada de Relatório de Movimentações do dia 11.02.2022, relativo à servidora Maria Alice, respectivo documento foi
emitido em 28.04.2022 e tem como resultado 22 (vinte e dois) movimentos realizados pela servidora em tela.
Manifestação da requerida em Id n. 53643730 (segundo e terceiro anexo) em que apresentou as seguintes informações ipsis litteris:
''Conforme o relatório anteriormente enviado, pode ser verificado que houve alguma instabilidade de sistema quanto a emissão do relatório de
produtividade.
Informo que, conforme laudo em anexo, esta servidora vem enfrentando problemas relativos à ansiedade e ao estresse, acarretando dificuldades
com o trabalho, relacionamentos no trabalho e familiar, bem como na organização da vida profissional e pessoal como um todo.
Quando questionada a respeito da produtividade, tomada pelo estresse, não verifiquei sequer a informação no sistema, assim aproveito para me
desculpar junto a Diretoria da Secretaria e Diretoria da Sede de Promotorias de Justiça de Picos, uma vez que tal atitude não reflete a conduta
habitual desta servidora.
Informo ainda que além do tratamento psiquiátrico, iniciarei terapia psicológica.''
Juntou à manifestação além do relatório de movimentações do SIMP, também laudo médico atestando o seu tratamento psiquiátrico, é o que se
vê em Id n. 53643730 (quarto anexo).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Passo à análise de decisão.
O cerne da presente Notícia de Fato foi apreciar ausência de movimentações no sistema SIMP da servidora da Secretaria Unificada das
Promotorias de Justiça de Picos, a Sra. Maria Alice de Medeiros Tavares de França, referente ao dia 11 de fevereiro de 2022.
No transcurso do feito verificou-se que o sistema estava passando por instabilidades na emissão de relatórios, pois, o primeiro relatório de
produtividade gerado em 24.02.2022, aduziu que a servidora em tela, no dia 11.02.2022, não teria produzido nada, ou seja, não teria cumprido
com as suas obrigações institucionais naquela data e, como não havia documentos concernentes em atestado médico, licenças, nem estava a
servidora à época em usufruto de folgas ou férias, surgiu a necessidade de maior averiguação da situação constatada em pesquisa nos relatórios
gerados no SIMP.
Ocorre que, devidamente diligenciado o feito, tem-se a juntada de relatório de movimentações, que assim como o relatório de produtividade,
informa em caráter analítico e/ou sintético as atividades desenvolvidas por cada servidor, e deste último relatório, emitido em 28.04.2022, foi
observado que a servidora Maria Alice, no dia 11.02.2022 realizou efetivamente 22 (vinte e duas) movimentações no SIMP, é o que se
atesta da imagem abaixo:
primeira folha do relatório.
última folha do relatório.
Ante as informações e documentação carreada aos autos, esta Promotora de Justiça procedeu a consulta no SIMP, com o intuito de aferir as
informações constantes nos relatórios coligidos aos autos, ocasião em que observou-se na parte de relatórios a opção ''Movimentações'', aba
correspondente as informações atinentes à produtividade dos servidores do MPPI, o referido relatório substituiu o relatório de ''Produtividade'',
após transição do SIMP 2 para SIMP 3.
Pelo efeito, vislumbra-se que não há elementos que justifiquem o prosseguimento do feito, bem como não resta demonstrado indícios de autoria
ou materialidade que corroborem com conversão em procedimento próprio ou mesmo com a propositura de ação civil pública.
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, considerando que a demanda foi aberta ante a ausência de
movimentação pela servidora no referido dia, no entanto, comprovou-se através de novo relatório o efetivo serviço da mesma, sem prejuízo de
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Notifique-se a servidora Maria Alice de Medeiros Tavares de França acerca da Decisão.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos/PI, 30 de junho de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça

5. PROCON
[]

5.1. EXTRATOS DE DECISÕES 24585
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0020.0017358/2022-21
Requerente: Nivaldo Ribeiro
Requerido: Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor - FPDC
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO Conjunto PGJ/PROCON N° 01/2017, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e
Finanças sob nº 329/2022 (Sei nº 0264161) e da Controladoria Interna sob nº 456/2022 (Sei nº 0265186), o pagamento referente a 03 (três)
diárias e ½ (meia), ao PROMOTOR DE JUSTIÇA - COORDENADOR GERAL DO PROCON NIVALDO RIBEIRO, devido a seu deslocamento de
Teresina-PI para Vitória-ES, no período de 28/06 a 01/07/2022, para participar da I REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - GNDC, na referida cidade, conforme Portaria MPPI/PROCON nº 26/2022.
Teresina-PI, 01 Julho de 2022
Nivaldo Ribeiro
Coordenador-Geral do Procon/MPPI

6. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]
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6.1. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 01 AO CONTRATO Nº. 75/202124529
a)Espécie: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 75/2021, firmado em 12 de Julho de 2022 entre a Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ - CNPJ
05.805.924/0001-89, e a empresa OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
09.094.300/0001-51.
b)ProcessoAdministrativo: n°.19.21.0012.0010947/2021-96:
c)Objeto: Os objetos do presente instrumento contratual são:
A prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, do Contrato n° 75/2021, cujo objeto deste contrato é o licenciamento anual do
Sistema Web Gestão Tributária, acessível por meio do endereço eletrônico www.gestaotributaria.com.br, que fornece conteúdo especializado na
área tributária através de notícias, artigos, legislação e vídeos, além de ferramenta online de consulta das retenções na fonte do INSS, Imposto
de Renda, Contribuições Sociais (CSLL, PIS/Pasep e COFINS) e ISS - Imposto Sobre Serviços;
A inclusão de cláusula de reajuste no Contrato n° 75/2021;
A inclusão de cláusula para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
d)Do Valor:O valor total do presente contrato será deR$ 10.788,00 (dez mil setecentos e oitenta e oito reais)para os 12 (doze) meses de
vigência.
e)Dos Recursos Orçamentários:
I- Unidade Orçamentária: 25101;
II- Natureza da Despesa/ Elemento: 3.3.90.40;
III- Projeto/Atividade - 2000;
IV - Fonte de Recursos - 100;
V- Notas de Empenho - 2022NE00516.
f)Da vigência: O prazo de vigência deste termo aditivo será de 12(doze) meses, contados a partir do dia 11 de novembro de 2022 (11/11/2022).
g)Do reajuste: O preço consignado neste contrato será corrigido anualmente, se for o caso, observado o interregno mínimo de um ano, contado
a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação dos Índices IPCA, IGMP e INPC.Sendo que deverá ser eleito no momento
do reajuste, o mais vantajoso para a Administração Pública.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
h) Do Fundamento Legal: A prorrogação do prazo de vigência decorre da Cláusula Sexta do Contrato n° 75/2021, bem como do art. 57, inc. IV,
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;
Da inclusão do índice de reajuste decorre do inciso III, art. 55 da Lei n° 8.666/93;
A inclusão da Cláusula Décima Terceira decorre da Lei Federal n° 13.709/2018, que dispõe sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
i)Da Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Contrato.
j)Signatários:Pelo Representante Sr. Alexandre Marques Andrade Lemos portador da Cédula do CPF nº ***.561.105-**, e contratante, Dr Hugo
de Sousa Cardoso, Subprocurador de Justiça Institucional.
Teresina-PI, 14 de julho de 2022.

6.2. TERMO DE RATIFICAÇÃO24564
TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Nº 19.21.0016.0016605/2022-42
DISPENSA Nº 33/2022
Nesta data,RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº. 8.666/93, a contratação direta, por dispensa de licitação, para a Contratação de serviço de
reparo do notebook Lenovo Thinkpad T490, número de série PE05HFGJ, tombamento nº 43262, adquirido pelo Fundo de Modernização do
Ministério Público do Piauí, CNPJ: 10.551.559/0001-63, com embasamento legal no art. Art. 24, XVII da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
conforme justificativa apresentada pela Coordenadoria de Licitações e Contratos.
Teresina-PI, 13 de julho de 2022.
Dr. Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

7. GESTÃO DE PESSOAS
[]

7.1. PORTARIA RH/PGJ-MPPI24577
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1019/2022
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 19.21.0724.0019511/2022-06:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 07 a 13 de julho de 2022, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde da servidora MICHELE MARIA
RODRIGUES DA SILVA, Assessora Ministerial, matrícula 15842, lotada junto ao NUPAR, 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 1020/2022
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 nº19.21.0013.0019254/2022-53:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de09 a 14 de julho de 2022,06 (seis)dias de licença para tratamento de saúde da servidoraERICA PATRÍCIA
MARTINS ABREU, Técnica Ministerial, matrícula nº 371 lotada 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 09 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1021/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
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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 nº19.21.0013.0019317/2022-98:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de12 a 16 de julho de 2022,05 (cinco)dias de licença para tratamento de saúde da servidoraNÚBIA FLANNIA
SOARES DOS REIS, Técnica Ministerial, matrícula nº 300 lotada 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 12 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1022/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0438.0014556/2022-50:
RESOLVE
CONCEDERo afastamento da servidoraEMANUELY SILVA COSTA, Técnica Ministerial, matrícula 225, lotada junto à Coordenadoria de Perícias
e Pareceres Técnicos do MPPI,conforme autorização em DESPACHO PGJ - 0272050 para participação no evento IX Encontro Brasileiro de
Administração Pública, naEscola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas - FGV, em São Paulo- SP (FGV/EAESP), nos dias
05, 06 e 07 de outubro de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1023/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0094.0019040/2022-57:
RESOLVE:
CONCEDER04 (quatro)dias de folga,nos dias 19, 20, 21 e 22 de julho de 2022, aoservidorRAUL PIANCO DE OLIVEIRA, Assessor de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15670, lotado junto à 1ª Promotoria de Justiça de Amarante, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020,
como forma de compensação em razão do comparecimento aos Plantões Ministeriais dos dias 30/01/2021, 18/04/2021 e 17/07/2021, conforme
certidões expedidas pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1024/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0254.0019164/2022-32:
RESOLVE:
CONCEDER01 (um)dia de folga,no dia 22 de julho de 2022, àservidoraGIOVANA LUSTOZA SERAFIM, Assessora de Promotoria de Justiça,
matrícula nº 15661, lotada junto à Promotoria de Justiça de Demerval Lobão, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de
compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial do dia 16/02/2020, conforme certidão expedida pela Corregedoria- Geral do
MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1025/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0254.0019164/2022-32:
RESOLVE:
CONCEDER à servidora GIOVANA LUSTOZA SERAFIM, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15661, lotada junto à Promotoria de
Justiça de Demerval Lobão, 01 (um)dia de compensação para ser fruído nos dias 25 de julho de 2022, como compensação em razão de atuação
na prestação de serviço de digitalização de documento no período de 18 e 25 de janeiro de 2020 e 08 e 15 de fevereiro de 2020 conforme
Portaria PGJ/PI Nº 792/2020,sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1026/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº19.21.0020.0018528/2022-53:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de04 de julho de 2022,01 (um)dia de licença para tratamento de saúde da servidoraLIVIAJANAÍNA MONÇÃO
LEÓDIDO BRITTO, Técnica Ministerial, matrícula nº2146, lotado (a) junto ao PROCON., 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 1027/2022
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 nº19.21.0191.0018390/2022-50:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de01 a 03 de julho de 2022,03 (três)dias de licença para tratamento de saúde do servidorDANILO SOUSA OLIVEIRA,
Assessor de Procurador de Justiça, matrícula nº15047, lotado junto à 8ª Procuradoria de Justiça., nos termos do art. 77 e seguintes da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
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Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1028/2022
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 nº19.21.0234.0018472/2022-04:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de04 a 08 de julho de 2022,05 (cinco)dias de licença para tratamento de saúde da servidora cedida FRANCISCA DAS
CHAGAS DE SOUSA SOARES, matricula nº 30005, lotada junta à Secretaria Unificadas das Promotorias de Justiça De Barras., 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 1029/2022
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 nº19.21.0221.0018751/2022-38:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de30 de junho a 05 de julho de 2022,06 (seis)dias de licença para tratamento de saúde da servidoraFRANCIANE
BRITO AMORIM, Assessora Técnica, matrícula nº 16259, lotada junto à Secretaria do Colégio de Procuradores., 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 1030/2022
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 nº19.21.0706.0018110/2022-79:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de29 de junho a 01 de julho de 2022,03 (três)dias de licença para tratamento de saúde do servidorRICHARDSON
SOARES MOUSINHO,Técnico Ministerial, matrícula nº 330., lotada junto Secretaria Unificada de Parnaíba/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 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 1031/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0738.0019472/2022-73:
RESOLVE:
ALTERAR, 02 (dois) dias de folgas da servidora IVANEZ EDUARDO MACEDO, Sub Judice, matrícula nº 16261, lotada junto ao Núcleo das
Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba/PI, previstas anteriormente para os dias 28 e 29 de julho de 2022, conforme PORTARIA RH/PGJMPPI Nº 932/2022 como forma de compensação em razão de serviço prestado junto à Justiça Eleitoral, no pleito eleitoral de 2020, para fruição
nos dias 18 e 19 de julho de 2022, sem que recaiam descontos sob o auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1032/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0205.0019490/2022-16:
RESOLVE:
CONCEDER01 (um)dia de folga,no dia 15 de julho de 2022, aoservidorWESLEY ALVES RESENDE, Assessora de Promotoria de Justiça,
matrícula nº 15493, lotado junto à 2ª Promotoria de Justiça de Barras, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de
compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial do dia 07/02/2021, conforme certidão expedida pela Corregedoria- Geral do
MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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