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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. EDITAIS PGJ 24640
11º PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR - GRADUAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EDITAL DE RETIFICAÇÃO - Nº 42/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Comissão responsável pelo 11º PROCESSO SELETIVO DE
ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR - GRADUAÇÃO, em atenção ao disposto no Edital PGJ/PI n° 37/2021, publicado no Diário Eletrônico Oficial de
15 de julho de 2022, torna pública a RETIFICAÇÃO do cabeçalho, do subitem 2.1 e o ANEXO I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, conforme a
seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens:
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL DO ESTADO DO PIAUÍ, Hugo de Sousa Cardoso, com fundamento na Lei Complementar
nº 12/93, na Lei Federal nº 11.788/2008, nas Resoluções CNMP nº 42/2009 e 246/2022 e no Ato PGJ nº 473/2014, torna público o processo
seletivo para admissão de estagiários denível superior- Graduação para o Programa de Estágio não Obrigatório do Ministério Público do Estado
do Piauí, destinado a estudantes regularmente matriculados em instituições públicas ou privadas de ensino superior conveniadas com o MPPI,
conforme a legislação aplicável, observadas as disposições constantes no presente Edital.
2.1. Será admitida a impugnação às normas deste Edital no prazo de 02 (dois) dias a partir do dia 18 de julho de 2022, no e-mail:
seletivoestagiarios2022@mppi.mp.br, até o dia 20 de julho de 2022 às 18h.
ANEXO I
CRONOGRAMA
Publicação do Edital

15/07/2022

Período para Impugnação de item(ns) ou do Edital do Processo Seletivo

1 8
20/07/2022

Resultado das solicitações de Impugnação de item(ns) ou do Edital do Processo Seletivo e Publicação do Edital
Retificado (se houver)

21/07/2022

Período de Solicitação de Inscrição

1 9
22/07/2022

a

Período de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição

1 9
20/07/2022

e

Resultado das solicitações de isenção de pagamento da taxa de inscrição

21/07/2022

Interposição de Recursos contra o resultado da isenção de pagamento da taxa de inscrição

21/07/2022

Resultado das interposições de Recursos contra o resultado da isenção de pagamento da taxa de inscrição

22/07/2022

Resultados das solicitações de atendimento especial

25/07/2022

Interposição de Recurso para solicitação de atendimento especial

2 6
27/07/2022

Resultado das interposições de Recursos para atendimento especial

29/07/2022

Prazo Final para Pagamento da taxa de inscrição para todos os candidatos (último prazo)

25/07/2022

Divulgação dos locais e horários de aplicação da Prova Objetiva

A t é
d i a
24/08/2022

Realização da Prova Objetiva (estagiários de graduação)

28/08/2022

Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas

29/08/2022

Interposição de Recursos contra as questões e Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas

2 9
30/08/2022

Divulgação do Resultado dos Recursos contra questões e Gabaritos Oficiais das Provas Objetivas

02/09/2022

Resultado Provisório

05/09/2022

Interposição de Recursos contra o Resultado Provisório

06/09/2022

Divulgação do Resultado dos Recursos contra o Resultado Provisório

08/09/2022

Publicação do Resultado Final da Seleção Pública

09/09/2022

Homologação da Seleção Pública

16/09/2022
(data provável)

a

e

e

Teresina, 18 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
3º PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR PÓS-GRADUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 43/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Comissão responsável pelo 3º PROCESSO SELETIVO DE
ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO, em atenção ao disposto no Edital PGJ/PI n° 38/2021, publicado no Diário Eletrônico
Oficial de 15 de julho de 2022, torna pública a RETIFICAÇÃO do cabeçalho, do subitem 2.1 e o ANEXO I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO,
conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens:
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O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL ESTADO DO PIAUÍ, Hugo de Sousa Cardoso, com fundamento na Lei Complementar nº
12/93, na Lei Federal nº 11.788/2008, nas Resoluções CNMP nº 42/2009 e 246/2022 e nos Atos PGJ-PI nº 473/2014 e 816/2018, torna pública a
realização de processo seletivo para admissão de estagiários de PÓS-GRADUAÇÃO no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, nos
termos e condições estabelecidos neste edital.
2.1. Será admitida a impugnação às normas deste Edital no prazo de 02 (dois) dias a partir do dia 18 de julho de 2022, no e-mail:
seletivoestagiarios2022@mppi.mp.br, até o dia 20 de julho de 2022 às 18h.
ANEXO I
CRONOGRAMA
Publicação do Edital

15/07/2022

Período para Impugnação de item(ns) ou do Edital do Processo Seletivo

1 8
20/07/2022

Resultado das solicitações de Impugnação de item(ns) ou do Edital do Processo Seletivo e Publicação do Edital
Retificado (se houver)

21/07/2022

Período de Solicitação de Inscrição

1 9
22/07/2022

a

Período de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição

1 9
20/07/2022

e

Resultado das solicitações de isenção de pagamento da taxa de inscrição

21/07/2022

Interposição de Recursos contra o resultado da isenção de pagamento da taxa de inscrição

21/07/2022

Resultado das interposições de Recursos contra o resultado da isenção de pagamento da taxa de inscrição

22/07/2022

Resultados das solicitações de atendimento especial

25/07/2022

Interposição de Recurso para solicitação de atendimento especial

2 6
27/07/2022

Resultado das interposições de Recursos para atendimento especial

29/07/2022

Prazo Final para Pagamento da taxa de inscrição para todos os candidatos (último prazo)

25/07/2022

Divulgação dos locais e horários de aplicação da Prova Objetiva

A t é
d i a
24/08/2022

Realização da Prova Objetiva (estagiários de Pós-graduação)

28/08/2022

Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas

29/08/2022

Interposição de Recursos contra as questões e Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas

2 9
30/08/2022

Divulgação do Resultado dos Recursos contra questões e Gabaritos Oficiais das Provas Objetivas

02/09/2022

Resultado Provisório

05/09/2022

Interposição de Recursos contra o Resultado Provisório

06/09/2022

Divulgação do Resultado dos Recursos contra o Resultado Provisório

08/09/2022

Publicação do Resultado Final da Seleção Pública

09/09/2022

Homologação da Seleção Pública

16/09/2022
(data provável)

a

e

e

Teresina, 18 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

1.2. PORTARIAS PGJ 24643
PORTARIA PGJ/PI Nº2462/2022
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 19.21.0016.0018351/2022-42,
RESOLVE
CONCEDERao servidor IGO CARVALHO DOS SANTOS, Analista Ministerial, matrícula nº 214, 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 04 de julho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 18 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2463/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho nº
0273459 contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0018.0019609/2022-93,
RESOLVE
DESIGNAR os servidores Marcílio de Oliveira Silva, Raimundo Soares do Nascimento Neto, Ítalo Garcia Araújo Nogueira e Airton Alves
Mendes de Moura, para sob a coordenação do primeiro, integrarem Comissão para promover inventário de bens ociosos e posterior
remanejamento dos mesmos.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 18 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2464/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0421.0018568/2021-42,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ/PI nº 3478/2021 para que, onde se lê:
Anexo Único da PORTARIA PGJ/PI Nº 3478/2021
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
Período

NOME DO SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS

20, 21 e 23/Dez

ANA PATRICIA SOARES
DENIS RODRIGUES DE LIMA
DIEGO ALVES DE CARVALHO
FRANCISCO LUIZ DE PAULA REGO
FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA (ESTAGIÁRIO)
MILTON DE ALMEIDA BRITO
SERGIO ALVES NORONHA
ADRIANA CANUTO ALVES
THALITA GONÇALVES DE SOUSA
JOÃO VICTOR RODRIGUES VELOSO(ESTAGIÁRIO)

passa-se a ler:
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
Período

NOME DO SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS

20, 21, 22 e 23/Dez

ANA PATRICIA SOARES
DENIS RODRIGUES DE LIMA
DIEGO ALVES DE CARVALHO
FRANCISCO LUIZ DE PAULA REGO
FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA (ESTAGIÁRIO)
MILTON DE ALMEIDA BRITO
SERGIO ALVES NORONHA
ADRIANA CANUTO ALVES
THALITA GONÇALVES DE SOUSA
JOÃO VICTOR RODRIGUES VELOSO(ESTAGIÁRIO)

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 18 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2465/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0040.0019778/2022-50,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça FABRÍCIA BARBOSA DE OLIVEIRA, titular da Promotoria de Justiça de Capitão de Campos, para atuar na
audiência de atribuição da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes, referente ao processo nº 0800592-36.2022.8.18.0075, dia 18 de julho de
2022, às 8h30, em substituição à Promotora de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 18 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2466/2022
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 Paulo Rubens Parente Rebouças, despacho 2ª PROMALTOS nº
0275756, no qual declara sua suspeição por motivo de foro íntimo,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça FLÁVIO TEIXEIRA DE ABREU JÚNIOR, titular da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas, para atuar nos
autos do procedimento PJE nº 0804075-31.2021.8.18.0036 (SIMP 000364-154/2022).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 18 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2467/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MÁRCIA AÍDA DE LIMA SILVA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 50ª Promotoria de Justiça de Teresina, no período de 18 a 24de julho de 2022, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 18 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2468/2022
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O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93;
CONSIDERANDO o Ato PGJ/PI n° 823/2018, alterado pelo Ato PGJ/PI n° 1212/2022, que regulamenta as atribuições do Diretor de Sede de
órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
RECONDUZIR o Promotor de Justiça CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA SOEIRO, Coordenador do GAECO, para, sem prejuízo de suas funções,
exercer a função de Diretor de Sede do GAECO, a partir do dia 22 de julho de 2022, pelo prazo de 01 (um) ano.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 18 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2469/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho PGJ
0276239 contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0017.0019290/2022-88,
RESOLVE
DESIGNAR a Corregedora-Geral Substituta LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO e a Promotora-Corregedora Auxiliar, ANA ISABEL DE
ALENCAR MOTA DIAS para participarem da Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Corregedores Gerais do Ministério Público dos
Estados e da União em Gramado-RS, nos dias 10 a 12 de agosto de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 18 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2470/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0162.0019526/2022-77,
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JULHO/2022
(Audiência de Custódia)
PARNAÍBA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

23

3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

ANA VIRGINIA MATOS DE CASTRO DIAS

24

3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

ANA VIRGINIA MATOS DE CASTRO DIAS

30

2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

RONALDY BRASIL REBOUCAS SOBRINHO

31

2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

RONALDY BRASIL REBOUCAS SOBRINHO

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 18 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2471/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018;
CONSIDERANDO a interrupção de férias, no dia 21 de julho de 2022, da Promotora de Justiça titular da 10ª Promotoria de Justiça de Teresina,
RESOLVE
REVOGAR, com efeitos a partir do dia 21 de julho de 2022,a Portaria PGJ/PI nº 2130/2022, que designou o Promotor de Justiça CLEYTON
SOARES DA COSTA E SILVA para responder pela 10ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 01 a 30 de julho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 18 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2472/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando decisão exarada
nos autos do Processo SEI nº 19.21.0240.0019103/2022-46,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) BRUCE KEVIN SOUZA DE FRANCA, matrícula nº 15202, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria de
Justiça (CC-01), lotado junto à 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, a partir de 18 de julho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 18 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES D MOURA
Procurador Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2473/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerandodespacho
exarado nos autos do Processo SEI nº 19.21.0240.0019103/2022-46,
RESOLVE
RELOTAR o (a) servidor (a) PEDRO HENRIQUE FRANCA OLIVEIRA, matrícula nº 15371, Assessor de Promotoria de Justiça, da 4ª Promotoria
de Justiça de Parnaíba para 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, a partir de 18 de julho de 2022.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 18 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2474/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerandodespacho
exarado nos autos do Processo SEI nº 19.21.0240.0018957/2022-11,
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RESOLVE
RELOTAR o (a) servidor (a) ANDREZA RODRIGUES BEZERRA, matrícula nº 15691, Assessora de Promotoria de Justiça, da 2ª Promotoria de
Justiça de Oeiras para 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, com efeitos a partir de 18 de julho de 2022.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 18 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2475/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça CLEYTON SOARES DA COSTA E SILVA para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 4ª Promotoria
de Justiça de Oeiras, de 21 a 30 de julho de 2022, em razão das férias da Promotora de Justiça Ednólia Evangelista de Almeida.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 18 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2476/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 17a 23de julho de 2022, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde à Promotora de Justiça MIRNA ARAÚJO
NAPOLEÃO LIMA, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993 c/c Ato PGJ/PI nº 526/2015.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 17/07/2022.
REGISTRE- SE, PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 18de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2477/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 17a 18 de julho de 2022, 02(dois) dias de licença para tratamento de saúde à Promotorade JustiçaRITA DE CÁSSIA DE
CARVALHO ROCHA GOMES DE SOUZA, titular da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei
Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993 c/c Ato PGJ/PI nº 526/2015.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 17/07/2022.
REGISTRE- SE, PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 18de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2478/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 16a 20de julho de 2022, 05(cinco) dias de licença para tratamento de saúde à Promotora de JustiçaEMMANUELLE MARTINS
NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO, titular da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei
Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993 c/c Ato PGJ/PI nº 526/2015.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 16/07/2022.
REGISTRE- SE, PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 18de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2479/2022
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 JustiçaGILVÂNIA ALVES VIANA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente,04(quatro) dias de licença
compensatória,para serem usufruídosno período de 26 a 29 de julho de 2022, referentes a 03(três) plantõesministeriaisrealizados em 08 e 09 de
agosto de 2020 e 05 de setembro de 2020, conforme certidõesexpedidas pela Corregedoria Geral do MPPI e, de acordo com o Ato Conjunto
PGJ/CGMP nº06/2022, ficando meio dia de crédito, referente ao plantão de 05 de setembro de 2020, aser anotado no prontuário e somado a
outra fração.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 18de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geralde Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2480/2022
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 JustiçaMICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, 15(quinze) dias de
licença compensatória,para serem usufruídos nos dias25, 26, 27, 28 e 29/07/2022,01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 e 12/08/2022, referentes a
10(dez) plantõesministeriaisrealizados em 31/12/2020, 01/01/2021, 06 e 07/02/202110, 10 e11/04/2021, 12 e 13/06/2021, 17 e 18/07/2021,
conforme certidõesexpedidas pela Corregedoria Geral do MPPI e, de acordo com o Ato Conjunto PGJ/CGMP nº 06/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 18de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geralde Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2481/2022
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O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0428.0018510/2022-45,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor FELIPE ARLLEM REZENDE, matrícula nº 20026, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre a Procuradoria
Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a empresa ROBERVALDO ALVES LIMA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 63.505.812/000109 (CONTRATO Nº 30/2022/PGJ - PGA nº 19.21.0428.0018510/2022-45).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 18 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2482/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça LEONARDO DANTAS CERQUEIRA MONTEIRO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo
Nonato, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela Promotoria de Justiça de Inhuma, de 18 de julho a 05 de agosto de 2022, em razão
das férias do Promotor de Justiça Sinobilino Pinheiro da Silva Júnior.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 18 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2483/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ANTÔNIO RODRIGUES DE MOURA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 1ª Promotoria de Justiça de União, de 20 a 29 de julho de 2022, em razão das férias da titular
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 18 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2484/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça AMINA MACÊDO TEIXEIRA DE ABREU SANTIAGO, titular da Promotoria de Justiça de Marcos Parente,
para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, de 25 a 29 de julho de 2022, em razão do
afastamento da titular
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 18 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
[]

2.1. EXTRATOS DE DECISÕES 24639
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0330.0018878/2022-18
Requerente: Gerson Mesquita de Brito
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 365/2022
(Sei nº 0271420) e da Controladoria Interna sob nº 504/2022 (Sei nº 0272451), o pagamento de 1 ½ (Uma e meia) diárias, em favor do
servidor GERSON MESQUITA DE BRITO, Analista Ministerial: Área Processual, matrícula nº 350, devido a seu deslocamento de
Teresina-PI para Interior do Estado, no período de 10 a 11/07/2022, para realizar viagem de trabalho a serviço do GAECO/MPPI,
conforme Portaria PGJ/PI nº 2346/2022 (Sei nº 0271079).
Teresina-PI, 14 de julho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0154.0018880/2022-82
Requerente: Ricardo de Pádua Cícero Alves de Alencar
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 367/2022
(Sei nº 0272340) e da Controladoria Interna sob nº 508/2022 (Sei nº 0273145), o pagamento de 1 ½ (Uma e meia) diárias, em favor do
servidor RICARDO DE PÁDUA CÍCERO ALVES DE ALENCAR, Assessor de Promotoria, matrícula nº 20008, devido a seu deslocamento
de Teresina-PI para Interior do Estado, no período de 10 a 11/07/2022, para realizar viagem de trabalho a serviço do GAECO/MPPI,
conforme designado na Portaria PGJ/PI nº 2346/2022 (Sei nº 0271118).
Teresina-PI, 14 de julho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0364.0018882/2022-79
Requerente: José Marques Gomes Martins
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
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Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 366/2022
(Sei nº 0272011) e da Controladoria Interna sob nº 505/2022 (Sei nº 0272564), o pagamento de 3 ½ (Três e meias) diárias, em favor do
servidor JOSÉ MARQUES GOMES MARTINS, Policial Militar, devido a seu deslocamento de Teresina-PI para Valença-PI, no período de
03 a 06/07/2022, (incluído o domingo, 03/07, conforme justificativa no requerimento), para realizar a segurança do ônibus itinerante por
ocasião do evento "MP EM AÇÃO-PROCON ITINERANTE", conforme designado na Portaria PGJ/PI nº 2297/2022 (Sei nº 0271107).
Teresina-PI, 14 de julho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0330.0018885/2022-23
Requerente: Letícia Tavares Pereira
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 368/2022
(Sei nº 0272372) e da Controladoria Interna sob nº 509/2022 (Sei nº 0273198), o pagamento de 1 ½ (Uma e meia) diárias, em favor da
servidora LETÍCIA TAVARES PEREIRA, Técnica Ministerial Administrativo, matrícula nº 334, devido a seu deslocamento de Teresina-PI
para Interior do Estado, no período de 10 a 11/07/2022, para realizar viagem de trabalho a serviço do GAECO/MPPI, conforme designado
na Portaria PGJ/PI nº 2346/2022 (Sei nº 0271139).
Teresina-PI, 14 de julho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0330.0018887/2022-66
Requerente: Denilson Magalhães Leite Novaes
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 369/2022
(Sei nº 0272424) e da Controladoria Interna sob nº 510/2022 (Sei nº 0273302), o pagamento de 1 ½ (Uma e meia) diárias, em favor do
servidor DENILSON MAGALHÃES LEITE NOVAES, Técnico Ministerial Administrativo, matrícula nº 285, devido a seu deslocamento de
Teresina-PI para Interior do Estado, no período de 10 a 11/07/2022, para realizar viagem de trabalho a serviço do GAECO/MPPI,
conforme designado na Portaria PGJ/PI nº 2346/2022 (Sei nº 0271145).
Teresina-PI, 14 de julho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0330.0018892/2022-28
Requerente: Thaynara Rodrigues Rocha
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 370/2022
(Sei nº 0272467) e da Controladoria Interna sob nº 511/2022 (Sei nº 0273388), o pagamento de 1 ½ (Uma e meia) diárias, em favor da
servidora THAYNARA RODRIGUES ROCHA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15298, devido a seu deslocamento de
Teresina-PI para o interior do Estado do Piauí, no período de 10 a 11/07/2022, para realizar viagem de trabalho a serviço do
GAECO/MPPI, conforme designado na Portaria PGJ/PI nº 2346/2022 (Sei nº 0271153).
Teresina-PI, 14 de julho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0434.0019141/2022-87
Requerente: Faruk Morais Aragão
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 376/2022
(Sei nº 0273011) e da Controladoria Interna sob nº 516/2022 (Sei nº 0274213), o pagamento de ½ (meia) diária, em favor do servidor FARUK
MORAIS ARAGÃO, Analista Ministerial - Engenharia Florestal, matrícula nº 125, devido a seu deslocamento de Teresina-PI para Pedro IIPI, no dia 08/07/2022, para verificação de possíveis delitos ambientais e prejuízos aos moradores da Comunidade Olho D'água do Meio,
resultante de barramento no curso do Rio Parafuso, zona rural de Pedro II - PI, conforme designado na Portaria PGJ/PI nº 2386/2022 (Sei
nº 0272809).
Teresina-PI, 14 de julho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

3. PROCURADORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 8ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA 24627
PORTARIA Nº 01/2022/GAB
O PROCURADOR DE JUSTIÇA, ARISTIDES SILVA PINHEIRO,no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, o disposto na Resolução nº 03/2017, de 16 de outubro de 2017, que instituiu o sistema de plantão do 2º grau do Ministério
Público do Estado do Piauí;
RESOLVE: DESIGNAR os assessores DANILO SOUSA OLIVEIRA, matrícula nº15047 eNÚBIA RAFAELLE MATOS TEIXEIRA, matrícula nº
15412, para oficiarem no plantão no período de 18/07/2022 à 24/07/2022.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, em:
Teresina (PI), 18 de julho de 2022.
ARISTIDES SILVA PINHEIRO
Procurador de Justiça
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4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA 24620
Notícia de Fato nº 47/2022
DESPACHO DE INSTAURAÇÃO
Trata-se de demanda encaminhada, via e-mail, pela Sra. ANA VALÉRIA DA CRUZ MUNHÃO, residente no município de Luzilândia (PI), que
envolve direito fundamental à saúde.
A noticiante informa que foi diagnosticada com trombose da veia gastrocnêmia lateral bilateral após cirurgia realizada para tratamento de CA de
colo uterino, tendo a sua médica assistente prescrito o medicamento Rivaroxabana 20 mg até nova avaliação.
A noticiante relata, ainda, que em razão de seu alto custo, não tem condições de comprar o aludido fármaco, tendo em vista que sua única renda
é oriunda do Auxílio Brasil. Em face disto, dirigiu-se à Secretaria Municipal de Saúde de Luzilândia, mas sem sucesso.
A Sra. ANA VALÉRIA ressalta que também realiza acompanhamento psiquiátrico (CID 10 - F 31.0), fazendo uso contínuo dos seguintes
medicamentos: Ácido Valpróico, Carbamazepina, Clonazepam e Quetiapina. Contudo, os medicamentos nem sempre estão disponíveis no CAPS
do município.
Por tais razões, a noticiante solicita apoio deste Órgão Ministerial para conseguir realizar o seu tratamento, com a dispensação dos
medicamentos prescritos pelo médico.
O procedimento inicialmente seguirá o formato de NOTÍCIA DE FATO (artigos 1º ao 7º da Resolução 174/2017 do CNMP), tendo por objeto
acompanhar o fornecimento de medicamentos à Sra. ANA VALÉRIA DA CRUZ MUNHÃO.
Cumpre relembrar que a saúde é um bem legalmente tutelado e essencial à dignidade da pessoa humana, portanto a busca por um tratamento
nos casos em que a saúde necessita acaba sendo o início da luta pela preservação da integridade física e moral.
O tratamento apropriado é essencial para a cura e restabelecimento da saúde, assim, observa-se que não basta o Estado proclamar o
reconhecimento de que a saúde é um bem legalmente protegido. Para além da simples declaração da norma jurídica, deve ser integralmente
respeitado e plenamente garantido ao cidadão sua eficácia, atendendo às necessidades sociais e individuais.
Face ao exposto, determino o seguinte:
a) a autuação de Notícia de Fato;
b) registro do protocolo no SIMP;
c) a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Luzilândia/PI para adoção das providências cabíveis no sentido de promover todo o
acompanhamento necessário para o resguardo à saúde da Sra. ANA VALÉRIA DA CRUZ MUNHÃO, sobretudo para fins de favorecer o
fornecimento dos medicamentos para o tratamento da paciente, conforme prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias;
d) a expedição de ofício ao CAPS de Luzilândia/PI para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste esclarecimentos sobre a presente demanda,
sobretudo quanto à ausência de medicamentos.
Registre-se o presente despacho no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 14 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

4.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO24621
NF nº. 000026-102/2022
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio de sua representante legal na 2ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso
de suas atribuições legais previstas na Constituição Federal (art. 127), no disposto na Lei Federal nº 7.291, de 19 de dezembro de 1984 e na Lei
Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e,
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 adotou como marco legal no atendimento de crianças e adolescentes a Doutrina da
Proteção integral, que prescreve que "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 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, CF).
CONSIDERANDO que visando regulamentar a Doutrina da Proteção Integral foi expedida a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que em
seu artigo 70 estabelece que: É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente.
CONSIDERANDO que, nos termos da mesma lei, a criança e o adolescente tem direito à integridade física e psicológica, respondendo aqueles
que o violarem, na forma da lei.
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça que será realizado no Município de São José do Peixe eventos
culturais, esportivos com a utilização de animais, na modalidade corrida de cavalos e ainda, que geralmente flagra-se criança ou adolescentes
conduzindo esses animais, participando de vaquejada e corridas de cavalo.
CONSIDERANDO que a lei nº 13.873/2019, mais conhecida como Lei da Vaquejada, entrou em vigor em setembro de 2019, e trouxe em sua
redação o reconhecimento do rodeio, da vaquejada e do laço, bem como suas respectivas expressões artísticas e esportivas, como
manifestações culturais nacionais e elevando essas atividades à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural
brasileiro.
CONSIDERANDO que, nos termos da Lei Federal nº 7.291, de 19 de dezembro de 1984, que dispõe sobre as atividades de equídeo cultura, que
estabelece em seu artigo 16 que "a organização e o julgamento das corridas de cavalos serão regidos por um código Nacional de Corridas,
elaborado pela Comissão Coordenadora da Criação da Cavalo Nacional.
CONSIDERANDO que o referido Código Nacional de Corridas foi aprovado pela Instrução Normativa nº 1, de 23 de março de 2012 do Ministério
da Agriculttura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, aprovou o Código Nacional de Corridas de Cavalos - CNCC.
CONSIDERANDO que o referido código dispõe, em seu artigo 1º que as Corridas de Cavalo, com ou sem apostas, serão regidas pelas
disposições deste Código, sendo que somente as Entidades Turfísticas podem realizar Corridas de Cavalos com apostas.
CONSIDERANDO ainda que, de acordo com o referido Código Nacional de Corridas de Cavalo, somente poderá ser jóquei, os que preencherem
os requisitos do artigo 35 do referido Código Nacional, a saber:
a) comprovação de ter, pelo menos, 16(dezesseis) anos de idade.
b) quando menor de 18(dezoito) anos, a apresentação de permissão por escrito, devidamente registrada em cartório, do pai, tutor ou
responsável legal.
c) quando estrangeiro, a apresentação de cédula de identidade, e documento de permanência legal no país;
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d) apresentação de atestado de saúde e prova de que possui os requisitos físicos ao exercício da profissão, como também o peso mínimo com
que poderá montar, expedido por órgão credenciado ou indicado pela Entidade.
e) apresentação do certificado de sua matrícula, concedida, se antes já exercia a profissão, e documentos emitidos pelas Entidades onde tenha
atuado, consignado seu histórico profissional, com os totais de atuações, vitórias, colocações, prêmios ganhos, penalidades e observações.
f) a apresentação de documento comprobatório de regularidade de situação no órgão de Previdência Social.
g) a apresentação de atestados de antecedentes.
CONSIDERANDO ainda que o artigo 50 do Decreto - Lei nº 3.688/1941 estabelece que constitui contravenção penal, punida com prisão simples,
de três meses a ano e multa, as apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo ou de local onde sejam autorizadas.
CONSIDERANDO a necessidade de atuação preventiva em relação ao direito de crianças e adolescente, tendo em vista, por vezes, a
ocorrência de mortes de crianças e adolescentes em Corridas de Cavalos, mormente se organizadas sem respeito às disposições legais.
(http://180graus.com/noticias/crianca-morre-ao-cair-do-cavalo-e-ser-pisoteada-em-corrida)
RESOLVE:
Recomendar à Comissão Organizadora da Corrida de Cavalos/ 43º Semana do Vaqueiro do Município de São José do Peixe, bem como a
Prefeitura Municipal de São José do Peixe na realização de Corridas de Cavalos e Vaquejadas, sejam observadas as disposições das Leis
Federais nº 7.291/1984 e 13.873/2019, bem como do Disposto no Código Nacional de Corridas de Cavalos, em especial no que tange à
proibição de participação de adolescentes que não se enquadrem no disposto no artigo 35 do Código Nacional de Corridas de Cavalos,
sob pena de adoção das medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis.
Encaminhe-se cópia ao Conselho Tutelar de São José do Peixe-PI.
Estabeleço, em razão da excepcionalidade do caso, pois a Semana do Vaqueiro será realizada nos dias 18 a 23 de julho, o prazo de 72 (setenta
e duas horas) para resposta acerca da eventual atendimento da presente Recomendação.
Publique-se a presente Portaria nos meios de costume.
Floriano, 15 de julho de 2022.
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora de Justiça

4.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA 24622
SIMP: 000135-161/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se o presente SIMP de documentos encaminhados pelo Cartório 1º Ofício de Notas e Registro de Esperantina/PI, que dispõe sobre pedido
de habilitação de casamento formulado por Francisco Barroso Rodrigues e Francisca Das Chagas Castro Machado, ambos qualificados nos
autos.
Parecer ministerial com manifestação pelo deferimento do pleito e encaminhado ao Cartório 1º Ofício de Notas e Registro de Esperantina/PI, para
conhecimento e providências (IDs nº 53476572 e 53624733).
É o breve relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que as diligências solicitadas foram cumpridas e as comunicações foram devidamente realizadas.
Desta feita, não se vislumbrando outras providências a serem adotadas no presente caso, é o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Em razão do disposto no art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determino a cientificação do noticiante.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 53/2022
Objeto: converter a notícia de fato nº 89/2021 (SIMP: 000004-426/2021) em procedimento preparatório nº 12/2022.
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127, caput, e 129 da CF; art. 1º, caput, da Lei nº 8.625/93), bem como o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública quantos aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (artigo
37 da CF);
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito fundamental à administração pública eficiente e eficaz, cumpridora de seus
deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas
condutas omissivas e comissivas;
CONSIDERANDO que o enriquecimento ilícito, o dano ao patrimônio público e a violação aos princípios da Administração Pública ensejarão a
responsabilização do agente público por ato de improbidade administrativa, conforme as normas dispostas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº
14.230/2021;
CONSIDERANDO o lapso temporal entre a instauração da notícia de fato nº 89/2021 até a presente data sem que as investigações tenham sido
concluídas e havendo necessidade de desmembrar os autos para melhor apuração do caso e a necessidade de analisar os autos para
verificar as medidas a serem adotadas;
CONSIDERANDO que o procedimento preparatório de inquérito civil, previsto pelo art. 129, inciso VI da Constituição Federal; art. 26, inciso I da
Lei nº 8.625/1993 e art. 2º §§ 4º, 5º e 6º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público é o meio procedimental adequado
para a coleta de informações preliminares destinadas à verificação da necessidade ou não de instaurar inquérito civil;
RESOLVE converter a notícia de fato nº 89/2021 emprocedimento preparatório nº 12/2022, com o fim de apurar suposta prática de
funcionário fantasma, praticada por Zito José do Nascimento, com fulcro no art. 2º, § 5º e § 7º da resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do
Ministério Público, determinando, para tanto:
a) Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro, para secretariar este procedimento, como determina
o art. 4º, inciso IV, da Resolução nº 01/2008 do Conselho de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, devendo lavrar o devido termo de
compromisso;
b) Autue-se a presente portaria de conversão, realizando as alterações e registro em livro próprio, afixando cópia da portaria em local de costume
e arquivando cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
c) Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
conversão, com envio da presente Portaria;
d) Seja remetida cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (Cacop), para
conhecimento;
e) Encaminhe cópia da presente portaria, em formato Word, para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico;
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f) Cumpridas as diligências, com as devidas certificações nos autos, conclusos.
CUMPRA-SE.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

4.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL24623
Promotoria de justiça de cocal
Av. João Justino de Brito, n° 134, Centro, Cocal-PI, CEP: 64235-000
Telefone (86) 3362 1211-(86)98124-4371, e-mail: pj.cocal@mppi.mp.br
Atendimento ao Público-000927-426/2022
Noticiante: Jefferson Brito de Siqueira
Noticiado: Município de Cocal-PI
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Atendimento ao Público oriundo da Ouvidoria do Ministério Público relatando que o município de Cocal vem há alguns anos
realizando a limpeza das vias públicas com a utilização de roçadeiras sem o uso de tela de proteção, e que isso vem causando transtornos à
coletividade, pois lança pedras em direção às pessoas, animais, e danifica veículos e imóveis, gerando danos patrimoniais e psicológicos.
Foi oficiado o município de Cocal para prestar informações sobre a reclamação e as providências adotadas para regularizar a situação.
O município informou que adquiriu as telas de proteção e já as disponibilizou a todas as equipes de limpeza que trabalham com máquinas
roçadeiras no município, anexando fotos comprobatórias.
Dessa forma, considerando que o objeto do presente procedimento foi atendido, e não havendo outras providências a serem adotadas, promovo
o seu arquivamento e determino a realização das seguintes diligências:
a) arquive o presente procedimento, com base no art. 4º, I, da Resolução CNMP nº 174/2017;
b) cientifique o noticiante, para os fins do disposto no art. 4º, §1º e §3º, e art. 5º da Resolução CNMP n° 174/17;
c) encaminhe cópia desta decisão ao CSMP-PI, conforme Orientação expedida pela CGMP-PI através do Ofício Circular nº 004/2017-CGMP/PI;
d) comunique a Ouvidoria com cópia da presente decisão.
e) proceda a baixa no respectivo livro e no SIMP, com as cautelas de praxe.
Cumpra-se.
Cocal/PI, 15 de julho de 2022.
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor de Justiça

4.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BURITI DOS LOPES 24624
TAXONOMIA: NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL
SIMP Nº.: 000624/284-2021
REQUERENTE: SECRETARIA DE SAÚDE DE BURITI DOS LOPES
REQUERIDOS: MARIA DA CONCEIÇÃO DE FREITAS SILVA E ANTÔNIO JOSÉ
ASSUNTO: POSSÍVEL CRIME AMBIENTAL
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Foi instaurado no âmbito desta Promotoria a Notícia de Fato acima referenciada, à vista do recebimento de denúncia escrita, formulada pela
Secretária de Saúde de Buriti dos Lopes, Francilurdes Nunes da Silva Percy, onde noticiou possível crime ambiental praticado pelos requeridos
Maria da Conceição de Freitas Silva e Antônio José, consistente na criação de suínos em via pública, sem licença ambiental e, que os dejetos
dos porcos não tinha destinação correta.
Informou a Secretária de Saúde do município de Buriti dos Lopes que, mesmo notificados pela Vigilância Sanitária Municipal, os denunciados não
regularizaram a situação.
Autuado o procedimento, determinou-se a expedição de ofício ao Delegado de Polícia Civil comunicando os fatos denunciados e solicitando
instauração do procedimento policial para apuração das condutas ilícitas narradas.
Em resposta, o Delegado de Polícia encaminhou manifestação via e-mail, noticiando que foi instaurado inquérito policial relativo aos fatos
narrados no presente procedimento extrajudicial, encaminhando ainda portaria e ordem de missão referente ao procedimento - cf. ID nº
34603553.
É o relatório. Passa-se à decisão.
De forma objetiva, tendo em vista que não se faz necessária adoção de nenhuma outra medida por este Órgão, já que os fatos foram objeto de
investigação pela autoridade policial competente, conforme a documentação acostada aos autos, determina-se o arquivamento deste
procedimento, conforme Nota Técnica n° 01/2019, do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Criminais/CAOCRIM do Ministério Público do
Estado do Piauí e, nos termos do art. 4º, inciso I, da Resolução do CNMP nº 174/2017, in verbis:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;" (grifo nosso).
Por fim, como esta Promotoria não tem Oficial para dar cumprimento suas intimações, publique-se esta decisão no mural da Promotoria, pelo
prazo de 10 (dez) dias, para os fins especificados na Resolução n°174/2017, do CNMP. Encaminhe-se também a presente promoção de
arquivamento para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público.
Comunique-se às partes envolvidas.
Decorrido o prazo sem interposição de recurso, arquive-se os autos do procedimento, com a devida baixa no SIMP, conforme reza o art. 5º, da
Resolução nº 174/2017, do CNMP.
Expedientes necessários.
Buriti dos Lopes, 16 de Julho de 2022.
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA

4.6. 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24628
DESPACHO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 02/2020
SIMP 000008-033/2020
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina-PI, por intermédio da Promotora de
Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 11º da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o prazo de tramitação do
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Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Administrativo nº 02/2020, no âmbito desta Promotoria de Justiça, instaurado com o objetivo de
realizar o acompanhamento e fiscalização das políticas públicas de educação infantil no município de Teresina/PI;
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Procedimento Administrativo é de 01 (um)
ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da
realização de outros atos;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente PA finda em 14/07/2021;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Procedimento Administrativo, a partir desta data, determinando de imediato a
adoção das medidas abaixo declinadas:
a) REMETER cópia deste Despacho para conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Centro de Apoio Operacional de Defesa
da Educação e da Cidadania;
b) Publique-se no Diário Oficial.
Teresina, 29 de junho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça Substituta da 38ª PJ de Teresina

4.7. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24629
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
AV. LINDOLFO MONTEIRO, 911 - BAIRRO DE FÁTIMA - TERESINA - PI
CEP: 64.049-440 - FONE: 3216-4550 / RAMAL 513 e 574
49promotoriadejustica@mppi.mp.br / Celular Institucional: (86) 98114-5518
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 022/2022
PORTARIA Nº 052/2022 (SIMP: 000071-034/2022)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina, Promotoria de Justiça da Cidadania
e Direitos Humanos, no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, inciso I,
alíneas "a" a "c", e inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal, e
art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), que situa a pessoa como
centro das preocupações estatais, bem como a meta de erradicação da pobreza e da marginalização imposta à República brasileira pela
Constituição Federal (art. 3º, inciso III);
CONSIDERANDO a noção do mínimo existencial, que abrange a satisfação dos valores mínimos fundamentais descritos no art. 6º, da
Constituição Federal como: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, segurança, lazer, como decorrência indispensável para a
efetivação da vida humana com dignidade;
CONSIDERANDO que a Assistência Social constitui direito do cidadão, sendo política de seguridade social, de natureza não contributiva, que
prevê mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas;
CONSIDERANDO que são funções da política de assistência social a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos,
organizando-se sob a forma de um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, denominado SUAS (NOB/SUAS 2012);
CONSIDERANDO que por serviços socioassistenciais consideram-se as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e
cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência
Social (art. 23, da Lei n° 8.742/93);
CONSIDERANDO a situação de extrema vulnerabilidade social das pessoas em situação de rua, juridicamente caracterizadas - conforme o que
determina o art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 7.053/2009, que instituiu a Política Nacional para as Pessoas em Situação de Rua, como:
indivíduo pertencente a grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou
fragilizados e inexistência de moradia convencional regular, utilizando os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e
de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 15, da Lei nº 8.742/1993-Lei Orgânica da Assistência Social/ LOAS, é da competência dos Municípios
a execução direta dos serviços socioassistenciais;
CONSIDERANDO que o art. 17, inciso V, da Resolução Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS nº 33/2012, que aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, e fixa a responsabilidade dos Municípios na prestação dos serviços
socioassistenciais consistentes em atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população, nesta estando expressamente inclusas as
pessoas em situação de rua (art. 23, §2º, inciso II, da Lei nº 8.742/1993-Lei Orgânica da Assistência Social/ LOAS);
CONSIDERANDO que a Lei nº 11.258/05 modificou a Lei nº 8.742/1993-Lei Orgânica da Assistência Social/LOAS, com o fim de incluir a
obrigatoriedade da formulação de programas de amparo à população em situação de rua, fazendo com que o poder público municipal passasse a
ter a tarefa de manter serviços e programas de atenção a essa população, garantindo padrões básicos de dignidade e direitos sociais;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 31, da Lei nº 8.432/93-Lei Orgânica da Assistência Social/LOAS, incumbe ao Ministério Público zelar
pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às pessoas em situação de vulnerabilidade social, notadamente, as pessoas em
situação de rua;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever institucional de defender a ordem jurídica e de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública destinados à efetivação dos direitos assegurados às pessoas em situação de rua pela Lei e pela
Constituição Federal, observados os princípios, as diretrizes e os objetivos da Política Nacional para a População em Situação de Rua, instituída
pelo Decreto Federal nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009;
CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 1º, inciso II, alínea "b", da Resolução CNAS nº 109, de 11 de Novembro de 2009, que aprova a
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, para instituir os Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade, dentre eles o
Serviço Especializado em Abordagem Social-SEAS;
CONSIDERANDO que o Serviço Especializado em Abordagem Social-SEAS é o serviço ofertado de forma continuada e programada com a
finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração
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sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras;
CONSIDERANDO que o Serviço Especializado em Abordagem Social-SEAS deve buscar a resolução de necessidades imediatas e promover a
inserção na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia dos direitos, tendo como usuários
crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos (as) e famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência,
tendo como unidade de referência o Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS ou Unidade Específica Referenciada ao
CREAS;
CONSIDERANDO que os objetivos do Serviço Especializado em Abordagem Social-SEAS são: a) Construir o processo de saída das ruas e
possibilitar condições de acesso à rede de serviços e a benefícios assistenciais; b) Identificar famílias e indivíduos com direitos violados, a
natureza das violações, as condições em que vivem, estratégias de sobrevivência, procedências, aspirações, desejos e relações estabelecidas
com as instituições; c) Promover ações de sensibilização para divulgação do trabalho realizado, direitos e necessidades de inclusão social e
estabelecimento de parcerias; d) Promover ações para a reinserção familiar e comunitária;
CONSIDERANDO as disposições da Recomendação nº 60/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP, que dispõe sobre a
obrigatoriedade e a uniformização das inspeções em unidades e equipamentos que executam serviços socioassistenciais destinados às pessoas
em situação de rua pelos membros do Ministério Público, as quais deverão serem feitas com a periodicidade mínima anual (art. 1º);
CONSIDERANDO a importância da presença do membro do Ministério Público no espaço físico dos equipamentos da assistência social,
acompanhado de equipe técnica, como forma de constatar a efetividade dos serviços socioassistenciais e de identificar eventuais hipóteses de
violação a direitos humanos dos usuários;
CONSIDERANDO que, por meio de articulação já realizada entre a 49ª Promotoria de Justiça e a Coordenadoria de Perícias e Pareceres
Técnicos do MPPI, já foram definidas as datas de 08 a 12/08/2022, para realização das inspeções nos serviços do SEAS/CREAS, sendo
necessária apenas a formalização da solicitação de inspeção ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania-CAODEC,
nos termos do art. 4°, do Ato PGJ/PI n° 735/2017;
CONSIDERANDO que é o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições, conforme o que dispõe o art. 8º, inciso II, da Resolução CNMP nº 174/2017;
RESOLVE
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para adotar as medidas pertinentes aos cumprimento da Recomendação nº 60/2017,
do Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP, no que tange à inspeção em unidades e equipamentos que executam serviços
socioassistenciais destinados da população em situação de rua no âmbito do Município de Teresina-PI, em especial no Serviço Especializado
em Abordagem Social-SEAS, desenvolvido no âmbito dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social -CREAS.
Determino de já a realização das seguintes diligências, a saber:
1. Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração e registre-se em livro próprio desta Promotoria de Justiça;
2. Encaminhe-se, por e-mail, arquivo em meio editável da presente portaria ao Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, para
publicação;
3. Remeta-se, por e-mail, cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania-CAODEC, para
conhecimento;
4. Solicite-se ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania-CAODEC o apoio técnico junto à Coordenadoria de Perícias e
Pareceres Técnicos do MPPI, nos termos do art. 4°, do Ato PGJ/PI n° 735/2017, para fins de realização de inspeção no Serviço Especializado
em Abordagem Social-SEAS, desenvolvido no âmbito dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social -CREAS, com
apoio de profissionais das áreas de serviço social, psicologia, arquitetura e engenharia;
Cumpra-se.
Teresina, 17 de Julho de 2022
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
AV. LINDOLFO MONTEIRO, 911, BAIRRO DE FÁTIMA, TERESINA-PI
CEP: 64.049-440 - FONE: 3216-4550 / RAMAIS 513 e 574
49promotoriadejustica@mppi.mp.br / Celular Institucional: (86) 9 8114-5518
NOTÍCIA DE FATO Nº 020/2022
PORTARIA Nº 051/2022 (SIMP: 000070-034/2022)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos Humanos,
no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, I, alíneas "a" a "c", e inciso II, da
Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
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, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal, e
art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), que situa a pessoa como
centro das preocupações estatais, bem como a meta de erradicação da pobreza e da marginalização imposta à República brasileira pela
Constituição Federal (art. 3º, inciso III);
CONSIDERANDO que, com a Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/93), a Assistência Social
foi alçada à garantia constitucional, mostrando-se necessário seu fundamental aprimoramento constante como política pública, com o
fim de oferecer ações cada vez mais qualificadas;
CONSIDERANDO que o sistema de assistência social rege-se pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável
pelas demais políticas públicas; e do respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, ao teor do art. 4°, da Lei n° 8.472/93;
CONSIDERANDO que a Assistência Social constitui direito do cidadão, sendo política de seguridade social, de natureza não contributiva, que
prevê mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas;
CONSIDERANDO que por serviços socioassistenciais consideram-se as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e
cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência
Social (art. 23, da Lei n° 8.742/93);
CONSIDERANDOas disposições do art. 17, da Resolução CNAS nº 33/2012, do Conselho Nacional de Assistência Social, que aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social e fixa a responsabilidade dos Municípios na prestação dos serviços
socioassistenciais consistentes em atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população;
CONSIDERANDO as disposições constantes da Lei Municipal nº 5.050/2017, que disciplina o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no
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Município de Teresina, e institui, organiza e normatiza a Política Municipal de Assistência Social;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos na Lei nº 8.742/1993-Lei Orgânica da
Assistência Social/LOAS (art. 31);
CONSIDERANDO as informações trazidas a esta 49ª Promotoria de Justiça referenciando um PEDIDO DE MEDIAÇÃO firmado por
representantes do Conselho Regional de Psicologia da 21ª Região — Piauí; do Conselho Regional de Serviço Social da 22ª Região — Piauí; do
Conselho Regional de Educação Física da 15ª Região — Piauí; e do Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia do Estado
do Piauí, no qual pedem a intervenção do Ministério Público do Estado do Piauí, via 49ª Promotoria de Justiça de Teresina, visando convocar o
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Teresina e o Prefeito Municipal para participarem de mesa de negociação com as classes
mencionadas, a fim de se formalizar um acordo em relação aos requerimentos relacionados à campanha salarial do ano de 2022, bem como às
diferenças de reajustes salariais dos períodos em questão;
RESOLVE
Instaurar a Notícia de Fato nº 020/2022, para adotar as medidas pertinentes à resolução da demanda acima citada.
Para tanto, DETERMINO:
1) Seja registrada no livro próprio e no SIMP a instauração da presente Notícia de Fato;
2) Seja encaminhada cópia da presente Portaria, para conhecimento e publicação, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da
Cidadania-CAODEC e ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
Após, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 15 de Julho de 2022
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

4.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA 24630
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 25-189/2016
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo nº 25-189/2016, instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, para acompanhar a
realização de Concurso Público para provimento de cargos efetivos do Município de Betânia do Piauí-PI, no ano de 2015
Adotadas as medidas iniciais cabíveis ao feito, determinou-se o encaminhamento de cópia da portaria inaugural ao CACOP, para conhecimento,
e expedição de ofício à Prefeitura de Betânia do Piauí-PI, requisitando informações acerca das medidas já tomadas para efetivação do concurso
público, enviando, se for o caso, cópia do procedimento licitatório para escolha da empresa responsável pela realização do certame.
Lei nº 23/2015 juntada no evento de ID: 34626489/4 - ID: 34626489/18, a qual cria cargos e vagas nos quadros de pessoal da Prefeitura
Municipal de Betânia do Piauí-PI.
Ofício nº 563/2015 (ID: 34626489/20) encaminhado ao Prefeito de Betânia do Piauí-PI.
Memorando nº 002/2016 (ID: 34626489/22) enviado ao CACOP, informando a instauração do presente procedimento.
Edital do concurso público e seus aditivos colacionados no evento de ID: 34626489/23 - ID: 34628010/116.
Memorando nº 034/2016 (ID: 34628010/117) encaminhado ao CACOP, solicitando apoio acerca das próximas medidas a serem adotadas no
respectivo procedimento.
Resposta do CACOP colacionada no evento de ID: 34628010/119 - ID: 34628010/133.
Despacho de ID: 34628010/135 determinou a requisição, à Prefeitura de Betânia do Piauí-PI, cópia integral do procedimento licitatório que deu
origem à contratação de empresa especializada na realização de concurso público, bem como à Fundação Madre Juliana, as atas lavradas no dia
do certame.
Ofício nº 310/2016 (ID: 34628010/136) enviado à Prefeitura Municipal de Betânia do Piauí-PI.
Ofício nº 311/2016 (ID: 34628010/138) enviado à Fundação Madre Juliana, com resposta colacionada no ID: 34628010/139 - ID: 34628010/180.
Resposta do Município de Betânia do Piauí-PI no evento de ID: 34628010/181 - ID: 34628010/182.
Despacho de ID: 34628010/185 determinou a expedição de Ofício ao CACOP, solicitando apoio.
Ofício nº 400/2017 (ID: 34628010/186) enviado ao CACOP.
Despacho de ID: 34628010/188 determinou a certificação do período que o procedimento permaneceu no CACOP, bem como gozo de férias e
acumulações do Promotor de Justiça titular.
Certidão de ID: 34628010/189, informou a acumulação de duas Promotorias pelo Promotor de Justiça titular, respondência pela Promotoria
Eleitoral da Comarca, bem como gozo de férias nos períodos de 01 à 30 de novembro de 2017; 08 à 11 de janeiro de 2018 e 05 de março à 01
de abril de 2018.
Despacho de ID: 34628010/191 determinou a prorrogação do procedimento e juntada de edital de convocação dos classificados no concurso.
Juntado Edital de convocação dos aprovados no ID: 34628010/193 - ID: 34628010/201.
Despacho de ID: 34628010/203 determinou a requisição de informações do Município de Betânia do Piauí-PI, sobre a conclusão, homologação e
a convocação dos aprovados.
Despacho de ID: 34628010/205 determinou cumprimento do despacho anterior.
Ofício nº 225/2019 (ID: 34628010/206) enviado à Prefeitura de Betânia do PiauíPI.
Despacho de ID: 34628010/214 determinou a prorrogação do procedimento e certificação de recebimento ou não de resposta ao Ofício nº
225/2019, bem como reiteração do expediente, acaso não haja resposta.
Despacho de ID: 34628010/215 determinou a reiteração do despacho anterior.
Documentos referentes à qualificação técnica da Fundação Madre Juliana colacionada no ID: 34628010/4 - ID: 34628010/95.
Certidão de ID: 34628219/2 informou a digitalização e tramitação exclusiva em meio digital do presente procedimento.
Despacho de ID: 34691666/2 determinou a prorrogação do procedimento e certificação acerca do recebimento de resposta ao expediente nº
225/2019. Em caso negativo, determinou-se a reiteração da sobredita requisição, com as ressalvas de praxe.
Ofícios nº 130/2022 (ID: 53324922/2) e 177/2022 (ID: 53700846/2)
encaminhados à Prefeitura de Betânia do Piauí-PI.
Resposta oriunda da municipalidade carreada no evento de ID: 53896243/2 - ID: 53896243/33, informando acerca da conclusão, homologação e
convocação dos candidatos aprovados no certame realizado no ano de 2015.
Epítome do necessário.
Vieram-me os autos. DECIDO.
O Ministério Público, pelo seu dever constitucional, deve defender os direitos difusos e coletivos, promovendo as medidas extrajudiciais e judiciais
necessárias para tanto.
A Magna Carta de 1988, e demais legislações complementares, arquitetaram a construção de um Estado brasileiro de prestação positiva, onde o
Poder Público, através dos órgãos estatais, tem o dever de agir de forma que seja cumprido o seu dever constitucional de garantia da justiça
social e probidade administrativa. Este agir estatal positivo, visando a garantia e a efetivação dos direitos constitucionais e infraconstitucionais, se
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processa mediante aplicação de políticas públicas.
A intervenção ministerial faz-se, primordialmente, necessária e exigível na judicialização dos casos, quando há a identificação de situações de
violação de direitos e normas cogentes, nas quais se faça urgente uma força coativa de maior evidência para efetivação da política pública
aplicável, tal qual a imposição de decisão judicial, assim agindo em parceria com os órgãos de controle social. Ou mesmo, quando é necessária a
responsabilização do agente estatal por omissão ou ilegalidade em seu dever legal.
No caso dos autos, o procedimento em tela foi instaurado visando acompanhar as fases preparatórias e executórias de concurso público de
provas e títulos para provimento de cargos efetivos no Município de Betânia do Piauí-PI, realizado no ano de 2015.
Após abertura, foram requisitados e analisados todos os documentos referentes ao procedimento licitatório, contrato, homologação e convocação
dos candidatos devidamente aprovados, não sendo possível concluir, prima facie, qualquer ilegalidade ocorrida durante a realização do sobredito
certame.
Ademais, acerca do processamento dos feitos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público, determina o art. 9º, da Lei nº 7.347/1985:
Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação
civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.
Preconiza o citado regulamento que a propositura de ação civil pública com vistas a promover o interesse da coletividade, deve vir subsidiada de
elementos que lhe deem ensejo. Inexistindo tal circunstância ou estando o objeto do procedimento devidamente resolvido, deverá ser promovido
o seu arquivamento.
No caso dos autos, é imperiosa a promoção do arquivamento, tendo em vista que todas as diligências necessárias para elucidar os fatos e
cumprir com os objetivos que deram ensejo ao Procedimento Administrativo em análise foram adotadas, sendo desnecessária sua continuidade.
Conforme art. 12, da Resolução nº 174/2017, do CNMP, in verbis:
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.
Isto posto, com base nos fatos e fundamentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, na forma do
art. 9º, da Lei nº 7.347/1985 e art. 12, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Encaminhe-se a presente decisão de arquivamento ao Conselho Superior do
Ministério Público do Estado do Piauí - CSMP, para conhecimento, conforme determinado no art. 12, segunda parte, da Res. 174/2017 - CNMP.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial à disposição desta Promotoria, determinando a publicação
da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, expeçam-seascertificaçõesnecessárias.
Passado o prazo recursal sem interposição, procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de PaulistanaPI.
Expedientes necessários. Cumpra-se.
Paulistana-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021
NOTÍCIA DE FATO Nº 77-188/2022
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato nº 77-188/2022, instaurada, no âmbito da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, através de Ofício encaminhado
pelo Conselho Tutelar de Paulistana-PI, noticiando possível prática do delito de estupro de vulnerável em face da menor R. V. C. S.
Adotadas as medidas iniciais cabíveis ao feito, foi determinada a expedição de ofícios à Secretaria de Assistência Social de Paulistana-PI e
Delegacia de Polícia Civil local, para adoção das providências cabíveis.
Resposta do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS juntada no ID: 53200040/2 - ID: 53200040/6, o qual relata, em
síntese, que a menor encontra-se bem cuidada, em ambiente saudável e propício ao seu desenvolvimento físico e psicossocial. Apontou,
outrossim, que uma prima da menor, Sra. Luana, possui interesse e condições de pleitear a guarda da criança filha da menor
R. V. C. S., além de ser a sobredita senhora a responsável pelos cuidados da recém- nascida desde o seu nascimento.
Resposta da Delegacia de Polícia Civil (ID: 53936579/2 - ID: 53936579/7) informando que o fato criminoso noticiado nos autos, qual seja, prática
de estupro de vulnerável, se deu no âmbito do Município de São Francisco de Assis do Piauí-PI, circunscrição da Delegacia de Polícia Civil de
Simplício Mendes, a qual já realizou as investigações necessárias e concluiu o Inquérito Policial, juntando comprovante de tal alegação.
Epítome do necessário.
Vieram-me os autos. Decido.
Perscrutando detidamente os presentes, infere-se que a irregularidade apontada inicialmente não mais persiste, pelo que desnecessário a
continuação do presente procedimento, uma vez que, conforme documentos coligidos, consta informação de que a infante encontra-se bem
cuidada e em acompanhamento psicossocial pela equipe multidisciplinar da Secretaria de Assistência Social de Paulistana-PI, Núcleo de
Assistência à Saúde da Família - NASF, da Secretaria de Saúde de Paulistana-PI, além de o procedimento policial relacionado à prática
criminosa já ter sido concluído pela autoridade policial, tramitando na Comarca de Simplício Mendes-PI.
A intervenção ministerial faz-se, primordialmente, necessária e exigível na judicialização dos casos, quando há a identificação de situações de
violação de direitos, nas quais se faça urgente uma força coativa de maior evidência para efetivação da política pública aplicável, tal qual a
imposição de decisão judicial, assim agindo em parceria com os órgãos da assistência social. Ou mesmo, quando é necessária a
responsabilização do agente estatal por omissão em seu dever legal.
Assim sendo, é dever do Órgão Ministerial, ao deparar-se com tais situações, mobilizar a rede pública de proteção, a fim de que dê efetivo
cumprimento ao seu dever constitucional. Após a atuação dos profissionais multidisciplinares, persistindo situação de violaçãodedireitos,
intervirá o Órgão Ministerial, de forma subsidiária.
Ademais, acerca do processamento dos feitos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público, determina o art. 9º, da Lei nº 7.347/1985:
Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação
civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.
No mesmo sentido, dispõe o art. 4º, I, da Resolução CNMP n° 174/2017:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
II - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou jáse encontrarsolucionado;
Preconiza o citado regulamento que a propositura de ação civil pública com vistas a promover o interesse da coletividade, deve vir subsidiada de
elementos que lhe deem ensejo. Inexistindo tal circunstância ou estando o objeto do procedimento devidamente resolvido, deverá ser promovido
o seu arquivamento.
No caso dos autos, é imperiosa a promoção do arquivamento, tendo em vista que todas as diligências necessárias para elucidar os fatos e
cumprir com os objetivos que deram ensejo à Notícia de Fato em análise foram adotadas, sendo desnecessária sua continuidade.
Isto posto, com base nos fatos e fundamentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTOda presente Notícia de Fato, na forma do art. 9º, da Lei
nº 7.347/1985 e art. 4, II, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, vez que esta Promotoria de Justiça adotou todas as medidas necessárias para a
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proteção do indivíduo na sua esfera fática e jurídica, com o acionamento de todos os órgãos com atributo para dar efetiva resolução ao caso em
apreço (CT, CREAS e Assistência Social). Resta, portanto, aguardar a execução das medidas assistências adequadas pelos órgãos
responsáveis, podendo o presente feito ser desarquivado, a qualquer tempo, caso se constate que o Poder Executivo quedou-se omisso.
Encaminhe-se a presente decisão ao Conselho Tutelar e CREAS de Paulistana-PI, para conhecimento, através de e-mail, informando a
possibilidade de regularização da guarda da criança através da Defensoria Pública de Paulistana-PI.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público por força do art. 5º, da Resolução nº
174/2017 - CNMP.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial à disposição desta Promotoria, determinando a publicação
da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, expeçam-seascertificaçõesnecessárias.
Procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de PaulistanaPI.
Expedientes necessários.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paulistana-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 000119-188/2021
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil Público nº 000119-188/2021, instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, para apurar notícia de
possível ato de improbidade administrativa praticado pela ex-gestora do Município de Jacobina do Piauí-PI, Sra. Juscirene de Oliveira Almeida.
O presente procedimento teve início após recebimento de ofício oriundo do Município de Jacobina do Piauí-PI, onde se noticia, em síntese, que
diversos procedimentos licitatórios, documentos diversos, bem como bens móveis e imóveis do Município de Jacobina do Piauí-PI não foram
encontrados pela equipe de transição de gestão dos anos de 2016 para 2017.
Adotadas as medidas iniciais cabíveis ao feito, foi determinada a notificação da ex-gestora do Município, Sra. Juscirene de Oliveira Almeida, para
que, querendo, apresentasse manifestação acerca dos fatos noticiados.
Resposta da requerida juntada no evento de ID: 53942047/2 - ID: 53942047/4.
Certidão da lavra da Assessoria de Promotoria de Justiça, carreada no ID: 53976641/1, indicando similaridade de partes e objeto do
procedimento em tela com o ICP nº 000491-188/2020.
É, em sua concisão possível, o relatório do essencial.
e-mail: primeira.pj.paulistana@mppi.mp.br WhatsApp funcional: (89) 9458-7595
Vieram-me os autos. DECIDO.
Em linhas gerais, o Inquérito Civil Público se caracteriza como um procedimento administrativo, cuja instauração é facultativa, de caráter préprocessual, que se realiza extrajudicialmente, constituindo-se em um meio cuja finalidade é a de reunir provas e quaisquer outros elementos de
convicção, capazes de servir de base para a atuação processual. Sua configuração de procedimento preparatório destina-se à viabilização do
exercício responsável da Ação Civil Pública, ao mesmo tempo em que se caracteriza como elemento hábil a frustrar a possibilidade, eventual,
mas sempre existente, da instauração de lides temerárias.
Faz-se salutar trazer à colação, que o ICP tem 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. Ele não é condição de procedibilidade para o ajuizamento das ações a cargo do Ministério Público, nem
para a realização das demais medidas de sua atribuição própria.
Vale, no azo, sublinhar que o inquérito civil poderá ser instaurado, de acordo com a Resolução nº 23/2007, do CNMP:
Art. 2º O inquérito civil poderá ser instaurado:
- de ofício;
- em face de requerimento ou representação formulada por qualquer pessoa ou comunicação de outro órgão do Ministério Público, ou qualquer
autoridade, desde que forneça, por qualquer meio legalmente permitido, informações sobre o fato e seu provável autor, bem como a qualificação
mínima que permita sua identificação e localização;
- por designação do Procurador-Geral de Justiça, do Conselho Superior do Ministério Público, Câmaras de Coordenação e Revisão e demais
órgãos superiores da Instituição, nos casos cabíveis.
Impende pontuar, por oportuno, que:
Art. 4º O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, devidamente registrada em sistema
informatizado de controle e autuada, contendo: (Redação dada pela Resolução n° 229, de 8 de junho de 2021)
- o fundamento legal que autoriza a ação do Ministério Público e a descrição do fato objeto do inquérito civil;
- o nome e a qualificação possível da pessoa jurídica e/ou física a quem o fato é atribuído;
- o nome e a qualificação possível do autor da representação, se for o caso; IV - a data e o local da instauração e a determinação de diligências
iniciais;
- a designação do secretário, mediante termo de compromisso, quando couber;
- a determinação de afixação da portaria no local de costume, bem como a de remessa de cópia para publicação.
VI - a determinação de remessa de cópia para publicação. (Redação dada pela Resolução n° 229, de 8 de junho de 2021)
É de império ter presente, ainda, que, esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da
inexistência de fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do Inquérito Civil ou do
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil, nos termos do artigo 10, da Resolução nº 23/2007, do CSMP, que regulamenta os artigos 6º, inciso
VII, e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93 e os artigos 25, inciso IV, e 26, inciso I, da Lei nº 8.625/93, disciplinando, no âmbito do Ministério
Público, a instauração e tramitação do inquérito civil.
É de bom alvitre lembrar, que a definição de litispendência, tanto no Processo Penal, quanto no Processo Civil, é a mesma. Ocorre quando há um
litígio pendente de julgamento por um juiz. A exceção de litispendência impede a duplicação da ação, ou seja, não poderá ser intentada ação com
as mesmas partes e sobre o mesmo fato. Assim, por meio da exceção de litispendência evita-se o "bis in idem".
Insta, ainda, fazer uma menção que, de acordo com o artigo 301, § 3º, do Código de Processo Civil, "há litispendência quando se repete ação
que está em curso".
Cumpre frisar, que no Processo Penal, se houver denúncia ou queixa sobre o fato que já está sendo apurado em uma ação, basta a simples
arguição de litispendência, pois não se concebe duplicidade de processo contra o mesmo réu pelo mesmo fato.
Rememore-se, ademais, que NELSON NERY JUNIOR assim discorre sobre o
tema:
"Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos
elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A
Página 16

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1139 Disponibilização: Segunda-feira, 18 de Julho de 2022 Publicação: Terça-feira, 19 de Julho de 2022

citação válida é que determina o momento em que ocorre a litispendência (CPC 219, caput). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a
segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito (CPC 267
V)." (Código de Processo Civil Comentado, 6ª edição, RT, p. 655).(sem grifo no original).
De relevo, ainda, as lições de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
"Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente (...) Demonstrada, pois, a
ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa petendi) entre dois processos, o
segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito". (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, vol.I, 38 ed., 2002, p. 281).
Faz-se salutar trazer à colação que, conforme indicado pela Assessoria desta Promotoria de Justiça, há outro procedimento em trâmite desta
mesma PJ, instaurado previamente ao procedimento em tela, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo
pedido (mediato e imediato).
Nessa contextura, não há dúvida de que o arquivamento é a medida que se impõe, a fim de evitar-se a repetição da mesma investigação e por
conseguinte, a ocorrência de bis in idem.
Destarte, observado o artigo 10, caput, da Res. 23/2007 do CNMP, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, em
consonância com o apurado e analisado nesta promoção.
Deixo de cientificar os interessados pessoalmente em razão da inexistência de Oficial à disposição desta Promotoria, determinando a publicação
da decisão no átrio da Promotoria de Justiça por 10 (dez) dias e no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI. Expirado o prazo sem apresentação de
recurso, expeçam-seascertificaçõesnecessárias.
Remeta-se cópia da presente decisão ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí-PI - CSMP, para controle
finalístico, nos termos do art. 10, §2º, da Resolução nº 023/2007, do CNMP, acompanhado de cópia dos presentes autos e dos autos do ICP nº
000491-188/2020.
Com a homologação, procedam às anotações e atualizações necessárias no Sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito da Promotoria de Justiça de PaulistanaPI.
Expedientes necessários. Cumpra-se.
Paulistana-PI, datado e assinado eletronicamente.
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021

4.9. 24 ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24631
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 000037-172/2022 (G)
Meio Ambiente - Termo de Ajustamento de Conduta N° 05/2022
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça, o Procedimento Administrativo nº 000037-172/2022, instaurado em virtude da celebração do
Termo de Ajustamento de Conduta nº 05/2022,referente ao evento "BLOQUINHO DA KALOR".
Ressalta-se, que consta nos autos, o cumprimento integral do Termo de Ajustamento de Conduta nº 04/2021 , pelo compromissário DANILO
MOURA DA SILVA, inclusive, com a doação de 05 pacotes de Ração "Faro" para gatos - 10kg, a título de compensação ecológica.
Dessa forma, não havendo mais razões para existência e tramitação do feito, determino o ARQUIVAMENTO deste procedimento, em
observância ao art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017, com baixa no Sistema SIMP e comunicação ao CSMP/MPPI.
Cumpra-se.
Teresina/PI, 04 de Julho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ª PJ-Meio Ambiente e Urbanismo
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 000063-172/2022 (G)
Meio Ambiente - Termo de Ajustamento de Conduta N° 04/2022
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça, o Procedimento Administrativo nº 000063-172/2022, instaurado em virtude da celebração do
Termo de Ajustamento de Conduta nº 04/2022,referente ao evento "ARRAIÁ UNIVERSITÁRIO".
Ressalta-se, que consta nos autos, o cumprimento integral do Termo de Ajustamento de Conduta nº 04/2021 , pelo compromissário DANILO
MOURA DA SILVA, inclusive, com a doação de 05 pacotes de Ração "Quatree" para gatos - 10kg, a título de compensação ecológica.
Dessa forma, não havendo mais razões para existência e tramitação do feito, determino o ARQUIVAMENTO deste procedimento, em
observância ao art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017, com baixa no Sistema SIMP e comunicação ao CSMP/MPPI.
Cumpra-se.
Teresina/PI, 04 de Julho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ª PJ-Meio Ambiente e Urbanismo
PROCEDIMENTO: 000107-172/2020
CLASSE: NOTÍCIA DE FATO
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça, a Notícia de Fato supracitada, instaurado por meio de denúncia anônima, com a finalidade de
apurar suposta ausência de limpeza em terreno urbano, situado no cruzamento entre a Rua Amazonas com a Rua Professor Fernando Marques,
Bairro Cabral, Teresina-PI.
No fito de resolutividade, ressalta-se, que em 21 de Março de 2022, esta Promotoria de Justiça Expediu o Ofício n° 267/2022-24ºPJ - MPPI, à
Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Centro - SAAD CENTRO, solicitando à realização de uma vistoria naquele local.
Em 07 de abril de 2022, a SAAD-CENTRO encaminhou o Ofício Nº 356/2022 (Processo nº 00051.000842/2022-79) relatando que após vistoria
feita pela GCF da sua superintendência, constatou-se que o terreno em questão não havia sido limpo. Ressaltou também, que o proprietário foi
notificado, com prazo de 30 dias para fazer a limpeza.
Findado o prazo de 30 dias estipulado pela SAAD-CENTRO, aos 29 de junho de 2022, esta Promotoria de Justiça expediu o Ofício nº 598/202224ªPJ(G)/MPPI, solicitando à realização de uma nova vistoria no local, com o fito de averiguar se o proprietário notificado havia procedido à
limpeza do terreno urbano.
Em resposta, aos 06 de julho de 2022, a SAAD-CENTRO encaminhou a este Órgão Ministerial, o Ofício nº 598/2022-24ªPJ(G)/MPPI, relatando
que após uma nova visita ao já mencionado local, ficou constatada à limpeza do terreno por parte do seu proprietário.
Dessa forma, em face das informações contidas no Relatório Técnico de Vistoria, é possível concluir que o óbice responsável pela instauração da
denúncia não mais subsiste, restando, portanto, por parte deste Órgão Ministerial, a conclusão deste procedimento.
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Considerando, portanto, a Resolução nº 174 de 04 de julho de 2017 - Conselho Nacional do Ministério Público em seu Art. 4º, I, verbis:
"Art. 4º - A Notícia de Fato será Arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;(...)"
Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO do procedimento, inclusive com baixa no Sistema SIMP, sem prejuízo do cumprimento das
formalidades previstas pela Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 07 de julho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ª PJ - Meio Ambiente e Urbanismo
PROCEDIMENTO: 000111-172/2021
CLASSE: NOTÍCIA DE FATO
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça, a Notícia de Fato acima mencionada, instaurada com a finalidade de apurar suposta ocorrência
de poluição sonora em razão do uso de equipamentos de som, pelo estabelecimento denominado "BUEIRO DO ROCK", situado na Av. União,
bairro Memorare, Teresina-PI.
No fito de resolutividade, esta Promotoria de Justiça expediu em 16 de setembro de 2021, o Ofício nº 948/2020-24ªPJ(g)/MPPI ao Batalhão de
Polícia Ambiental da PMPI solicitando à realização de uma vistoria no estabelecimento, além do Ofício nº 949/2020-24ªPJ(g)/MPPI ao
Representante Legal, solicitando todos os documentos necessários ao regular funcionamento do estabelecimento visando constatar a veracidade
da denúncia.
Em resposta a esta Promotoria de Justiça, o Representante Legal do estabelecimento "Bueiro do Rock" encaminhou todos os documentos e as
licenças legais (Alvará de Localização e Funcionamento, Projeto e Execução de Tratamento Acústico, Licença Ambiental, Licença Sanitária,
Atestado de Regularidade emitido pelo Corpo de Bombeiros - CBMPI) com os prazos de validade ainda em vigência, comprovando, dessa forma,
que o seu estabelecimento encontrava-se funcionando regularmente (ID's: 53512610, 34119989, 33861132).
Em 29 de junho de 2022, esta Promotoria de Justiça reiterou ao Batalhão de Polícia Ambiental da PMPI, o pedido de uma solicitação de vistoria
no estabelecimento, por meio da expedição do Ofício nº 594/2022-24ªPJ(G)/MPPI. Em resposta, o Batalhão de Polícia Ambiental informou que a
viatura 02 (VTR 02), em 01 de julho de 2022 (sexta-feira), procedeu à realização de vistoria no local, não sendo constatada nenhuma ocorrência
de poluição sonora no referido local.
Dessa forma, em face das informações constantes nos autos, e diante da ausência de novas reclamações direcionadas ao estabelecimento
"Bueiro do Rock", conclui-se que o óbice responsável pela instauração da denúncia não restou comprovado, restando, portanto, por parte deste
Órgão Ministerial, a conclusão deste procedimento.
Considerando, portanto, a Resolução nº 174 de 04 de julho de 2017 - Conselho Nacional do Ministério Público em seu Art. 4º, I, verbis:
"Art. 4º - A Notícia de Fato será Arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;(...)"
Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO do procedimento, inclusive com baixa no Sistema SIMP, sem prejuízo do cumprimento das
formalidades previstas pela Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 07 de julho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ª PJ - Meio Ambiente e Urbanismo
INQUÉRITO CIVIL Nº 000116-172/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil, instaurado a partir de denúncia anônima, encaminhada a esta Promotoria de Justiça, aos 21 de agosto de 2019, a fim
de apurar suposta ocorrência de poluição sonora no estabelecimento denominado "Ideal Bar", situado na Rua Meridiano, n° 2445, Vila Cidade
Jardim, Bairro Pedra Mole, Teresina Piauí.
Inicialmente, registro que esta Promotora de Justiça passou a exercer as funções de sua titular junto à 24ª Promotoria de Justiça a partir dos 2 de
Agosto de 2021.
Aos 09 de dezembro de 2020, esta Promotoria de Justiça expediu o Ofício nº 829/2020-24ªPJ(V)/MPPI ao Batalhão de Policiamento Ambiental da
PMPI, solicitando a realização de vistoria in loco no estabelecimento "Ideal Bar",com o fito de verificar a procedência da denúncia.
Aos 11 de novembro de 2020, em resposta a esta Promotoria de Justiça, o Batalhão de Policiamento Ambiental da PMPI encaminhou o Ofício
499BPA/2020, relatando que no dia 09 de dezembro de 2020 foi realizada à ação fiscalizatória no estabelecimento, sendo constatada à época
dos fatos, a veracidade da requisição, onde ocorreu a abordagem do proprietário do estabelecimento e a lavratura de Termo Circunstanciado de
Ocorrência.
Aos 05 de abril de 2021, este procedimento foi convertido em Inquérito Civil.
Aos 10 de Novembro de 2021, esta Promotoria de Justiça encaminhou o Ofício nº 1103/2021-24ªPJ(G)/MPPI à Delegacia de Proteção ao Meio
Ambiente - DPMA, solicitando a realização de uma vistoria no já mencionado estabelecimento comercial, entretanto, a solicitação feita não foi
atendida pelo órgão policial.
Aos 28 de março de 2022, este Órgão Ministerial, em virtude do grande lapso temporal decorrido desde a primeira vistoria feita no local, expediu
o Ofício nº 1103/2021-24ªPJ(G)/MPPI ao Batalhão de Policiamento Ambiental da PMPI, solicitando à realização de vistoria in loco no
estabelecimento "Ideal Bar", entretanto, nenhuma resposta foi encaminhada a esta Promotoria de Justiça.
Aos 23 de junho de 2022, foi reiterado ao Batalhão de Policiamento Ambiental da PMPI, por meio do Ofício nº 596/2022-24ªPJ(G)/MPPI, a
solicitação de uma vistoria no estabelecimento denominado "Ideal Bar", com o fito de averiguar se ainda havia alguma ocorrência de poluição
sonora no local.
Aos 06 de julho de 2022, em resposta à solicitação feita a esta Promotoria de Justiça, o Batalhão de Policiamento Ambiental da PMPI
encaminhou o Boletim de Ocorrência nº 3013600822, relatando que no dia 03 de julho de 2022 (sábado) por volta das 00h:00min, o Major
Fredson acompanhado de sua guarnição, se encaminhou ao local para dar cumprimento à solicitação contida no Ofício nº 596/202224ªPJ(G)/MPPI, e que chegando ao local, nenhuma ocorrência de poluição sonora foi constatada por sua equipe.
É o relatório.
Dessa forma, em face das informações obtidas nos autos do procedimento em epígrafe, da não constatação de poluição sonora ocasionada pelo
estabelecimento, da ausência de novas reclamações e inexistindo outros elementos que possam e necessitem de prosseguimento, que
conduzam a este Órgão Ministerial a adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação
Civil Pública, torna-se imprescindível, a conclusão deste procedimento.
ISTO POSTO, considerando os resultados analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO deste procedimento, nos
termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
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Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina/PI, 11 de julho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ªPJ - Meio Ambiente e Urbanismo
NOTÍCIA DE FATO Nº 000130-426/2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato acima mencionada, instaurada em 19 de outubro de 2021, por meio da Manifestação 3631/2021, encaminhada pela
Ouvidoria MPPI, com o fito de apurar denúncia de poluição sonora ocasionada pelo estabelecimento "Arena Lendas da Bola", situado na Rua
Teófilo dos Santos, 1456 - Morada Do Sol, Teresina - PI, 64056-450
Aos 22 de outubro de 2021 e em 30 de março de 2022, esta Promotoria de Justiça encaminhou os Ofícios nº 1064/2021-24ªPJ(j)/MPPI e
322/2022-24ªPJ(MC)/MPPI à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMAM, solicitando a realização de uma vistoria no local, objetivando
apurar a procedência da denúncia, entretanto, nenhuma resposta foi encaminhada a este Órgão Ministerial.
Aos 13 de junho de 2022, esta Promotoria de Justiça expediu o Ofício nº 572/2022-24ªPJ(g)/MPPI ao Batalhão de Polícia Ambiental da PMPI BPA, solicitando a realização da vistoria na "Arena Lendas da Bola".
Aos 06 de julho de 2022, em resposta a solicitação feita, o Batalhão de Polícia Ambiental da PMPI - BPA encaminhou o Boletim de Ocorrência nº
3007800785 relatando os seguintes fatos:
"Trata-se de perturbação do trabalho e do sossego alheios, conforme previsto no art.42 da Lei n°3688/41 (LEI DAS CONTRAVENÇÕES
PENAIS), constatada pela equipe BPA 03 (Sgt Janiel, Cb Gomes, Cb Wesley), no estabelecimento Lendas da Bola, rua Teófilo Santos, 1456,
Morada do Sol. A guarnição se deslocou ao endereço acima mencionado para dar cumprimento à determinação contida no ofício de n°
572/2022/MPPI, datado de 07/06/22 da 24a Promotoria do Meio Ambiente e Urbanismo. Chegando no local, não foi constatada a veracidade do
fato denunciado, pois no momento da vistoria não havia som mecânico nem outro meio que pudesse gerar perturbação do sossego. Ao senhor
Luiz Anselmo Pereira da Silva, CPF09470204387, responsável pelo local, foi dado ciência a respeito da denúncia e da legislação pertinente ao
caso. Após isso a ocorrência foi encerrada e devidamente registrada."
Considerando, portanto, a Resolução nº 174 de 04 de julho de 2017 - Conselho Nacional do Ministério Público em seu Art. 4º, I, verbis:
"Art. 4º - A Notícia de Fato será Arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;(...)"
Assim, verifica-se que o óbice que ensejou a instauração do presente deste procedimento não procede, pois, nenhum indício de lesão a bem
jurídico foi constatado durante a averiguação realizada.
Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO do procedimento, inclusive com baixa no Sistema SIMP, sem prejuízo do cumprimento das
formalidades previstas pela Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 11 de julho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ª PJ - Meio Ambiente e Urbanismo
PROCEDIMENTO: 000060-172/2021
CLASSE: INQUÉRITO CIVIL
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se do Inquérito Civil 000060-172/2021, instaurado em 07 de junho de 2021, por meio da Manifestação 1787/2021 encaminhada pela
Ouvidoria MPPI, com o fito de averiguar a ausência de limpeza em terreno urbano, situado no cruzamento da Rua Prisco Medeiros com a Rua
Monsenhor Cícero, Bairro Horto Florestal, nesta capital.
Aos 09 de junho de 2021, esta Promotoria de Justiça expediu o Ofício nº 492/2021(V)-24ªPJ/MPPI à SAAD-LESTE, solicitando a realização de
uma vistoria no referido endereço, visando apurar a veracidade dos fatos relatados. Em resposta, a SAAD-LESTE encaminhou a seguinte
resposta:
"Em atendimento a exigência contida no Ofício no anexo n° 2446318, informamos a impossibilidade de adoção de medidas cabíveis a respeito do
imóvel denunciado, por conta de proprietário não residir no endereço cadastrado - Rua Anfrísio Lobão, 805, Jóquei - para entrega de
correspondências. No local, atualmente, funciona o PRÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. Ver cópia da Notificação no anexo n°
2469322."
Aos 30 de julho de 2021, por meio da Portaria nº 73/2021, este procedimento foi convertido de Notícia de Fato para Inquérito Civil.
Aos 03 de maio de 2022, esta Promotoria de Justiça expediu o Ofício nº 431/2022-24ªPJ(G)/MPPI à SAAD-LESTE, solicitando o
encaminhamento de Relatório Técnico de Vistoria, incluindo registro fotográfico do local, e informações atualizadas referentes às medidas
adotadas visando à resolução do problema.
Aos 12 de maio de 2022, em resposta a este Órgão Ministerial, a SAAD-LESTE, por meio do Ofício nº 320/2022 relatou o que se segue:
"Informamos que fora realizada vistoria no endereço informado, onde constatou-se um imóvel não edificado sem limpeza interna (muita
vegetação em seu interior), conforme comprova Relatório Fotográfico (4500150). Em decorrência da desobediência à Legislação vigente, com
base no Artigo 47 da Lei Complementar nº 4.522/14 (Lei das Calçadas), lavrou-se o AUTO DE INFRAÇÃO 014-D/2022, entregue dia 11/05/2022,
para manifestação do Proprietário em 10 (dez) dias para solucionar o problema. Caso o mesmo não se manifeste, o presente Auto de Infração
será convertido em multa e lançada à dívida ativa do município."
Aos 12 de junho de 2022, esta Promotoria de Justiça expediu o Ofício nº 550/2022-24ªPJ(G)/MPPI à SAAD-LESTE, para que procedesse à
realização de uma nova vistoria no local, informando, a esta Promotoria de Justiça, se o proprietário tomou as devidas providências relativas à
limpeza do terreno urbano dentro do prazo estipulado.
Aos 06 de julho de 2022, a SAAD-LESTE encaminhou o Ofício nº 327/2022, relatando os seguintes fatos:
"Informamos que a Gerência de Fiscalização desta Superintendência localizou o proprietário do terreno, mas, sendo este já falecido, fez novas
buscas para detectar os herdeiros. Quando encontrado um herdeiro, realizou-se notificação, conforme comprova o anexo (4909288), e este
providenciou a limpeza do local, tanto na parte interna como na externa."
Ausentes, portanto, as causas que ensejaram a instauração deste procedimento, inclusive com processo SEI Nº 00082.002059/2022-08
comprovando que a SAAD-LESTE tomou as providências solicitadas, e inexistindo outros elementos que possam e necessitem de
prosseguimento, e que conduzam este Órgão Ministerial à adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou
ajuizamento de Ação Civil Pública, torna-se imprescindível, à sua conclusão.
É o relatório.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO deste procedimento, nos
termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
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CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina/PI, 14 de julho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ªPJ - Meio Ambiente e Urbanismo

4.10. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR 24632
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR
DECISÃO
SIMP:001084-435/2022
Trata-se de Atendimento ao Público registado a partir de manifestação encaminhada pela 2ª Defensoria Pública de Campo Maior, noticiando
potencial omissão da Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Maior em apurar possível falha no serviço prestado por seus
funcionários.
Narra o Ex.mo. Defensor que a assistida Francisca das Chagas Batista noticiou que na data de 11/04/2022 dirigiu-se até a SEMAS desta
comarca para pegar cesta básica que lhe é fornecida mensalmente e, ao solicitar prioridade no atendimento, em razão de seu problema de
saúde, foi destratada por funcionária da recepção da SEMAS de nome Cinara.
Protocolo registrado para atuação ministerial na defesa da probidade administrativa - possível falta de urbanidade por servidor municipal, a partir
de fragmentação do AP 001067-435/2022.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
A Lei nº 14.230/2021 provocou profundas alterações na Lei nº 8.4229/92, notadamente em seu art. 11.
Com efeito, diversas condutas até então enquadradas como atos de improbidade, consideradas incompatíveis com os princípios fundamentais
norteadores da atividade administrativa, foram revogadas ou tiveram redação alteradas com a adição de elementos normativos. Nessa toada, o
art. 11 da Lei nº 8.429/92 passou a elencar rol taxativo de condutas ímprobas que atentam contra os princípios da administração pública.
Acerca do novo panorama legal da Lei de Improbidade, já decidiu o TJSP:
De proêmio, cabe ressalvar que, a partir da vigência plena da lei 14.230/21 (art. 5º - 26.10.2021), a tipificação dos atos de improbidade
administrativa violadores do princípio da administração pública aparentemente deixou de constar em rol exemplificativo ("[...], e notadamente"),
passando a figurar em rol exaustivo, isto é, de tipicidade cerrada ("[...] uma das seguintes condutas").
Significa dizer que: Se antes era possível fazer a adequação típica da conduta ímproba a partir da aplicação direta da regra geral do caput do art.
11, da lei 8.429/92 (cláusula aberta, que abrangia qualquer violação aos princípios da Administração); atualmente, por império da atuação
legislativa, a adequação típica do ato de improbidade violador de princípios da administração pública pressupõe a sua subsunção a uma das
hipóteses específicas descritas nos incisos do art. 11 da legislação especial.
Daí, resulta a irretorquível conclusão de que o suposto "ato violador do princípio da impessoalidade", tal qual imputado pelo parquet ao aqui réu,
sequer teria condão de caracterizar ato de improbidade administrativa, já que não se encontra descrito na abrangência do rol taxativo do art. 11,
da lei 8.429/92.
Não se olvide que por se tratar de legislação superveniente própria do direito material sancionador (art. 1º,
§4º, da lei 8.429/92, com a redação atribuída pela lei 14.230/21), suas disposições devem ser aplicadas de imediato e, inclusive, retroativamente,
desde que para beneficiar o réu (art. 5º, inciso XL, da CF/88). (Apelação cível nº 1000554-80.2019.8.26.0638 -4ª Câmara de Direito Público,
Relator desembargador Paulo Barcelos Gatti, julgado em 3 de dezembro de 2021).
Por se tratar de legislação superveniente própria do direito material sancionador (art. 1º, §4º, da lei 8.429/92, com a redação atribuída pela lei
14.230/21), forçoso reconhecer que suas disposições devem ser aplicadas de imediato.
A conduta noticiada não se adequa às hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/92, não havendo imputação de dano ao
erário ou de apropriação indevida de bens e valores públicos que justifique o prosseguimento de investigação para apurar potencial
enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário.
Não se vislumbra, pois, motivação para a instauração de notícia de fato.
Assim, pelos motivos expostos, INDEFIRO a instauração de notícia de fato e ARQUIVO sumariamente o presente atendimento ao público.
Publique-se em DOEMP.
Cópia da presente decisão à 2ª Defensoria Pública de Campo Maior para conhecimento, bem como à Secretária Municipal de Assistência Social
de Campo Maior para fins de conhecimento correicional interno quanto a possível falha no serviço prestado por seus funcionários.
Após, arquive-se o feito em promotoria, comunicando-se ao E. CSMP, com as baixas e registros necessários. Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça

4.11. 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24633
EXTRATO DE DECISÃO
Procedimento Administrativo SIMP nº 000084-426/2021
Assunto: Pessoas Idosa -> Garantias Constitucionais
Dispositivo: O relatório situacional atualizado afirma que foi superada a situação de vulnerabilidade da idosa, em relação às fragilidades dos
vínculos familiares e das condições de estratégia de cuidados com a longeva, estando a anciã bem cuidada e assistida financeiramente pelos
filhos, que se revezam como seus acompanhantes no hospital onde está internada.
Teresina, (data da assinatura digital). Assim, ante a inexistência de outras providências extrajudiciais a serem adotadas por este Órgão
Ministerial, PROMOVO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos nesta Promotoria de Justiça na forma do art. 12 da Resolução CNMP n.
174/2017. Publique-se a decisão por extrato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, do qual não deverão constar os nomes dos envolvidos, eis que
o procedimento tramita em sigilo para resguardo da intimidade e da vida privada daqueles. Cientifique-se o noticiante acerca desta decisão,
anotando-se que dispõe do prazo de 10 (dez) dias para interpor recurso dirigido ao Conselho Superior do Ministério Público (art. 4º, § 1º,
Resolução CNMP n. 174/2017). Havendo recurso no prazo de 10 (dez) dias, venham-me os autos conclusos para decisão, considerando o
disposto no art. 13, § 3º, in fine, da Resolução CNMP n. 174/2017. Não havendo recurso, arquive-se o processado, ficando a documentação à
disposição dos órgãos correcionais (art. 13, § 4º, da mesma Resolução). Comunique-se o arquivamento deste procedimento administrativo ao
CRAS NORTE III. Proceda-se à devida movimentação no SIMP. Teresina, data da assinatura digital.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Roppi de Oliveira
Promotora de Justiça
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4.12. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO24634
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil 16/2021
(SIMP 000014-095/2021)
PORTARIA Nº 12/2022
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127, caput, incumbindo-o da defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis;
CONSIDERANDO a função do Ministério público de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, aos
direitos assegurados nesta constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO a legitimidade conferida ao Ministério Público pelo art. 129, inciso III da CF, pelo art. 8º, § 1º da Lei 7.347/85 para promover o
inquérito civil para proteção do patrimônio público e de interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
obediência à legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e isonomia;
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 Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) dispõe em seu art. 10, que constitui ato de improbidade
administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei.
CONSIDERANDO que fora constatado no bojo da notícia de fato 05/2021 (SIMP 000014-095/2021) possíveis irregularidades na contratação da
empresa Cleiton Dias dos Santos - ME pelo Município de Coronel José Dias/PI que, segundo o denunciante, ocasionaram prejuízo ao erário e
resultaram em enriquecimento ilícito do então Prefeito, Manoel Oliveira Galvão.
CONSIDERANDO que os fatos noticiados indicam possível existência de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da
administração pública e outras irregularidades, consistentes em superfaturamento, e diante das dúvidas surgidas (empresa criada pouco antes da
licitação, sem estrutura aparente), necessário averiguar se a empresa de fato existe e pode prestar o serviço contratado;
CONSIDERANDO os resultados das diligências iniciais efetuadas no sistema BID, no portal do TCE/PI e sistema Infoseg, nos quais observou-se
a existência de somente 01 (um) veículo registrado no nome da empresa que possui dentre suas atividades econômicas secundárias, tais como:
transporte escolar, locação de veículos sem motorista, bem como presta serviços que necessitam de maquinário pesado para a realização do
serviço como o caso de urbanização, preparação de canteiros e limpeza de terrenos e terraplanagem, conforme comprovante de Inscrição e de
Situação Cadastral em anexo. Em buscas realizadas pelo sistema Infoseg obteve a informação de mais 02 (dois) veículos, perfazendo o total de
03 (três) veículos, e estes apesar de existirem 03 (três) veículos registrados em nome da empresa Cleiton Dias dos Santos - ME estes são
insuficientes e totalmente incompatíveis tanto com a atividade econômica principal como as atividades complementares.
CONSIDERANDO a vistoria in loco realizada ((ID: 3869180) pelo motorista João Paulo de Assis Silva, no dia 19/07/2021, a qual constatou que a
empresa não está em funcionamento no local, não havendo movimentação ou funcionários no prédio e que segundo relatos de vizinhos nunca
houve movimentações no local, a faixada foi pintada, mas o prédio nunca funcionou.
CONSIDERANDO que a primeira contratação do Município de Coronel José Dias/PI se deu somente no ano de 2017, pouco tempo depois do seu
proprietário ter sido exonerado do cargo em comissão de chefe de gabinete, observa-se que esta foi constituída logo no início do mandato do exgestor municipal;
CONSIDERANDO uma diversificação dos objetos sociais da empresa Cleiton Dias dos Santos - ME, pois a atividade principal trata de coleta de
resíduos não-perigosos, passando por construção civil, urbanização, preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplanagem,
instalação e manutenção elétrica, transporte escolar, locação de automóveis sem motorista e atividades paisagística.
DETERMINO:
01 - A instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, na forma do artigo 2º, §§ 4º a 7º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP,
e Resolução nº 001, de 12 de agosto de 2.008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, para investigar e apurar
irregularidades na contratação da empresa Cleiton Dias dos Santos - ME pelo município de Coronel José Dias/PI que, segundo o denunciante,
ocasionaram prejuízo ao erário e resultaram em enriquecimento ilícito do então prefeito, Manoel Oliveira Galvão.
3.3. Considerando a necessidade de novas diligências:
1- NOTIFIQUE-SE o ex-prefeito Manoel Oliveira Gaivão para apresentar manifestação escrita e juntar documentos e que informe o interesse em
firmar Acordo de Não Persecução Cível para recomposição do dano ao erário;
2- NOTIFIQUE-SE o proprietário da empresa, Sr. Cleiton Dias dos Santos, para que preste esclarecimentos quanto a ausência de funcionamento
da sede da empresa, ausência de funcionários e somente possuir um veículo registrado em nome da empresa;
3 -EXPEÇA-SE ofício para o Ministério do Trabalho (Delegacia Regional do Trabalho), requisitando cópia da relação de funcionários de 2013 até
a presente data da Empresa Cleiton Dias dos Santos- ME;
São Raimundo Nonato/PI, 12 de julho de 2022.
Gabriela Almeida de Santana
Promotora de Justiça

4.13. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ24635
PROMOTORIADEJUSTIÇADE SÃO PEDRO DO PIAUÍ
ICP Nº 02/2021
SIMP nº: 000719-255/2021
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil Público nº 02/2021, cujo objeto é para apurar supostas irregularidades de compras implementadas pelo Município de
Agricolândia, junto à empresa "Neves Auto Peças", CNPJ nº 14.803.391/0001- 29, no ano de 2020.
Registre-se que a instauração teve como substrato documentos
encaminhados pelo GAECO do MP/PI, através do Ofício N º
MPPI/PGJ/GAECO.
377/2020
Foram encaminhados ofícios ao TCE/PI (319/2021 e 21/2022), bem como juntadas as respectivas respostas (fls. 183/184 e 195/231).
Ante o lapso temporal transcorrido e a grande quantidade de informações, faz-se necessário a prorrogação do presente procedimento, uma vez
que ainda se torna necessária a análise dos documentos juntados.
Sendo assim, determino a prorrogação do prazo do presente Inquérito Civil Público por mais 01 (um) ano com fulcro no art. 9º da Resolução nº
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público que assim dispõe:
"Art. 9º - O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de 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, dando- se ciência ao
Conselho Superior do Ministério Público, à Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão".
Página 21

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1139 Disponibilização: Segunda-feira, 18 de Julho de 2022 Publicação: Terça-feira, 19 de Julho de 2022

DETERMINANDO-SE:
A PRORROGAÇÃO DE PRAZO pelo período de 01 (um) ano no sistema SIMP (retroagindo a 28/05/2022 - vencimento em 28/05/2023);
ID: 53772759/2
https://www.mppi.mp.br/consulta-publica/validador/7fe40db24f2bbe8980baa545504080ee Assinatura Realizada Externamente
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PROMOTORIADEJUSTIÇADE SÃO PEDRO DO PIAUÍ
O ENCAMINHAMENTO de cópia desta Decisão ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), assinada eletronicamente, para
conhecimento, conforme determina o art. 9 º
Conselho Nacional do Ministério Público;
da Resolução nº
23/2007 do
O ENVIO do presente despacho, em formato "word", para
publicação no DOEMP/PI, visando ao amplo conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação
oficial;
O cumprimento do despacho de ID 53759777.
Concluídas as diligências, FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS para análise.
São Pedro do Piauí, 08 de junho de 2022.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
ID: 53772759/3
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4.14. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INHUMA24636
DESPACHO MINISTERIAL
(ARQUIVAMENTO)
PROCEDIMENTO: NOTÍCIA DE FATO (NF) nº 06/2021
SIMP: 000147-230/2021
OBJETO DO PROCEDIMENTO: Apurar suposta perda da função social de uma escola municipal localizada na comunidade Vereda do Forte,
zona rural de Inhuma/PI
PARTES:
REPRESENTANTE: MARIA VERÔNICA PARAÍBA DE LIMA
REPRESENTADO: MUNICÍPIO DE INHUMA
RELATÓRIO:
Trata-se de Notícia de Fato (NF) 06/2021, com a finalidade de apurar denúncia registrada junto à ouvidoria do Ministério Público que noticia a
suposta perda da função social de uma escola municipal localizada na comunidade Vereda do Forte, zona rural de Inhuma/PI, supostamente
fechada desde 2014, bem como para apurar um suposto conflito envolvendo um poço localizado ao lado da escola.
Segundo a Manifestação na Ouvidoria juntada no ID: 32576371, a escola teria sido construída na propriedade da REPRESENTANTE, porém
desde que foi desativada estaria "sendo abrigo de pessoas erradas ao lado da escola e também tem um poço que a comunidade paga a energia,
porém teriam algumas pessoas que estariam fazendo descaso como cavar valas" desperdiçando assim a água.
Foram expedidos ofícios à 1- Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos e à 2- Prefeitura Municipal de Inhuma/PI, a
fim de, respectivamente: 1- solicitar realização de vistoria no local a fim de verificar a regularidade da instalação e funcionamento do poço; e 2apresentar informações e justificativas acerca do que fora noticiado a respeito da escola supracitada, mais notadamente no que tange às
irregularidades na sua ocupação, bem como para que fosse informado se o referido estabelecimento seria um bem público.
Em resposta, acostada no ID: 32655220 a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos informou através do Ofício nº
007/2021 que o referido poço estaria em perfeito estado de funcionamento, sem conflito ou desperdício de água, assim como também o colégio
se encontra desativado, sem indício de moradia de terceiros. Foram encaminhadas fotografias que demonstram que a escola se encontra
fechada, sem sinais de arrombamentos ou outros elementos que evidenciem qualquer invasão.
Por fim, a prefeitura municipal encaminhou o ofício nº 079/2022 juntado no ID: 53684006 informando que a referida escola é um bem público
pertencente ao município conforme faz prova a escritura pública de Doação de Imóvel anexo. Foi informando, ainda, que a referida escola se
encontra desativada e devidamente fechada, não havendo ocupação irregular por particulares.
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E/OU FÁTICA:
No caso dos autos não se verificam elementos que justifiquem o prosseguimento do feito, uma vez que os elementos probatórios juntados
apontam no sentido de não se comprovarem os fatos alegados pela representante.
A representante não apresentou meios de prova que confirmassem o seu relato. Por outro lado, os órgãos municipais oficiados encaminharam
anexos fotográficos e cópia da escritura da referida escola, comprovando assim o que fora por eles alegado.
Por ora, resta então configurada a hipótese do Art. 4º, I, da Resolução n. 174/2017 do CNMP, tendo em vista que o fato narrado encontra-se
solucionado, conforme informado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Prefeitura Municipal de
Inhuma/PI. Vejamos:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº
189, de 18 de junho de 2018)
DECISÃO:
ISTO POSTO, com base nos fatos e fundamentos expostos, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, na forma do Art. 4º, I, da
Resolução nº 174/2017 do CNMP.
DETERMINA-SE AS SEGUINTES DILIGÊNCIAS:
A COMUNICAÇÃO a todos os Órgãos Oficiados neste Procedimento acerca deste arquivamento, fazendo constar seu inteiro teor, somente para
conhecimento;
A COMUNICAÇÃO à REPRESENTANTE acerca do presente ato, devendo ser cientificada deste arquivamento, fazendo constar também seu
inteiro teor, bem como para, querendo, apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias (Resolução CNMP n. 174/2017, Art. 4º, §1º.);
Apresentado recurso, o RETORNO dos autos conclusos para análise de reconsideração (Resolução CNMP n. 174/2017, art. 4º, §3º, parte final.)
Não apresentado recurso, o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO, independentemente de nova conclusão, procedendo-se à ANOTAÇÃO deste em
livro próprio, bem como no SIMP, com as atualizações necessárias, para fins de controle.
Inhuma/PI, EM DATA REFERIDA NA ASSINATURA ELETRÔNICA.
(ASSINADO DIGITALMENTE)
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SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR
Promotor de Justiça, em respondência pela
1ª Promotoria de Inhuma-PI
(Portaria PGJ 2666/2021)

4.15. PROMOTORIA ELEITORAL DA 32ª ZONA 24637
PORTARIA Nº 02/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 02/2022
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 32ª Zona Eleitoral.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL NO ESTADO DE PIAUÍ, por sua representante, com atuação na Promotoria Eleitoral da 32ª Zona
Eleitoral (Altos, Coivaras e Pau D´Arco), 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, em geral, zelar pelo fiel cumprimento da Constituição da República e das leis
eleitorais e aos Promotores Eleitorais, em especial, representar ao Juízo Eleitoral para o exercício do poder de polícia das eleições (art. 78 da LC
nº 75/1993 e art. 41, § 1º, da Lei nº 9.504/1997);
CONSIDERANDO, ainda, que a extensão da circunscrição eleitoral nas Eleições Gerais demanda atuação dos Promotores Eleitorais em auxílio à
Procuradoria Regional Eleitoral (art. 46 da Portaria PGR/PGE nº 01/2019),
CONSIDERANDO a Portaria PRE/PI Nº 49, DE 9 DE MAIO DE 2022, ato criado para coordenar a atuação dos Promotores Eleitorais no Estado
do Piauí nas Eleições Gerais de 2022;
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 majoritária e proporcional;
RESOLVE:
Instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 02/2022, 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 32ª Zona Eleitoral, e determinando desde logo:
1. AUTUAÇÃO da presente Portaria, juntamente dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
2. REMESSA desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Cartório Eleitoral da 32ª Zona Eleitoral, e à Procuradoria Regional
Eleitoral Do Piauí, para conhecimento;
3. REMESSA desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça;
4. NOTIFIQUE-SE todos os contatos dos partidos políticos da 32ª Zona Eleitoral sobre a instauração desde procedimento;
Após autuação, registro e cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para as demais providências.
Cumpra-se.
Altos-PI, 12 de julho de 2022.
Paulo Rubens Parente Rebouças
Promotor Eleitoral

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/2022PGJ24625
EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/2022/PGJ
a) Espécie: Contrato nº 30/2022, firmado em 15 de julho de 2022, entre a Procuradoria Geral de Justiçado Estado do Piauí, CNPJ n°
05.805.924/0001-89, e a EMPRESAROBERVALDO ALVES LIMA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 63.505.812/0001-09;
b) Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de água mineral para o MP-PI, conforme especificações no Termo de
Referência, anexo do Edital, e Anexo I deste Contrato.
c) Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº. 19.21.0428.0018510/2022-45-SEI;
e) Processo Licitatório: Pregão Eletrônico n.º 11/2022(Ata de Registro de Preços nº 07/2022), obedecendo ao disposto na Lei nº 10.520/02, nº
8.666/93 e Decreto Estadual nº 11.346/04;
f) Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura e encerramento na
mesma data no ano seguinte ao da assinatura, tendo eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, nos
termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993.
g) Valor: O valor do presente Termo de Contrato é deR$ 30.560,00 (Trinta mil, quinhentose sessentareais).
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Projeto/Atividade: 2000; Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa: 3.3.90.30Nota de Empenho: 2022NE00687;
i) Signatários: pela contratada: Sr. Robevaldo Alves Lima, portador doCPF (MF) nº ***.384.953-** e contratante, Dr. Hugo de Sousa Cardoso,
Subprocuradorde Justiça Institucional.
Teresina 18 de Julho de 2022
ROBERVALDO ALVES LIMA ME
CNPJ: 63.505.812/0001-09
END: AV MARECHAL JUAREZ TÁVORA, QUADRA 64 CASA 03, CONJUNTO PARQUE PIAUÍ,
TERESINA-PI
FONE: (86) 99964-9921 / 98143-0256
E-MAIL: comerciallima@ymail.com
LOTE II
2
ª
AQUISIÇÃO
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UNIDADE

QTDE.
REG.

1

Água mineral em garrafa de 1,5 litro, fardo com 6
unidades.

REGINA

FARDO

5500

P.G.A.185
10/202245
2000

V A L O R
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

R$ 14,13

R
$
28.260,00
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Água mineral sem gás, acondicionada em garrafas de
1,5 litro,
com lacre, dentro dos padrões estabelecidos pelo
Departamento
Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência
Nacional de
Vigilância Sanitária-ANVISA com marca, procedência e
validade 03 (três) meses a partir da entrega, impressas
na
embalagem do
produto. Fardo com 6 unidades.

3

Água mineral em copo de 0,2 litro (200ml), Caixa
(embalagem)
com 48 unidades. Água mineral sem gás,
acondicionada em
copo de 0,2 litro, copo transparente e lacrado com folha
de
alumínio, dentro dos padrões estabelecidos pelo
Departamento
Nacional de Produção Mineral - DNPM e agência
Nacional de
Vigilância Sanitária-ANVISA com marca, procedência e
validade 03 (três) meses a partir da entrega,
impressas na embalagem do

REGINA

CAIXA

500

100

R$ 23,00

R
$
2.300,00

R
$
30.560,00

VALOR TOTAL: R$ 30.560,00(Trinta mil, quinhentos e sessenta reais)
Teresina 18 de Julho de 2022

5.2. AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/202224638
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CNPJ nº 05.805.924/0001-89
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022
OBJETO: Registro de preços, pelo prazo de doze meses, para eventual aquisição de material de expediente do MP-PI, conforme os lotes 1 e 2,
mediante quantidades e especificações contidas no Termo de Referência (anexo I).
TIPO: Menor Preço
TOTAL DE LOTES: 2
VALOR TOTAL: R$ 159.990,73 (cento e cinquenta e nove mil novecentos e noventa reais e setenta e três centavos).
ENDEREÇO: www.comprasgovernamentais.gov.br.
ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir do dia 19 de julho de 2022.
DATA DA SESSÃO: 02/08/2022, às 09:00 (horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: pregoeiro@mppi.mp.br - (86) 98163-0496.
DATA: 18 de julho de 2022
PREGOEIRO: Paulo André Marques Vieira

5.3. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/202224641
RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº 29/2022
A Pregoeirado MP-PI, Tuany de Sousa França,devidamente designadapor meio da PortariaPGJnº1139/2022, torna público para conhecimento
dos interessados, o resultado final do julgamento e classificação da Licitação, na ModalidadePregãoEletrônico,tendo a
sessãoeletrônicasidorealizadanodia 06.07.2022.
Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de café e açúcar paras as copas do Ministério Público do
Estado do Piauí e setores que possuem cafeteira disponível, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital).
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 51.535,00

R$ 39.860,00

R$ 11.675,00

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO;
CNPJ:09.491.099/0001-46;
ENDEREÇO:Rua Coelho de Resende, nº 2237 - Bairro Marques, Teresina-PI, CEP nº 64.002-470;
REPRESENTANTE:Marcos Alberto Arruda de Figueiredo,CPF:***.022.743-**;
FONE:(86) 99919-6721;
E-MAIL:uniclass.pi@hotmail.com
Ite
m

Objeto

Unid.

Qtd
.

Valor
Unitári
o

Valor
Total

1

Açúcar cristal, pacote de 01 Kg, origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, livre de impurezas,
insetos ou micro-organismos ou outras impurezas que possam comprometer o consumo humano
ou o armazenamento. Embalagem plástica, transparente, resistente com solda reforçada e
íntegra, deve constar data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Rotulagem

Quilogra
ma

150
0

R
$
4,20

R
$
6.300,0
0
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de acordo com as normas da ANVISA. Deve ser entregue em fardos.
Marca: Itajá. Fabricante: Itajá. Modelo/Versão: Cristal.

2

CAFÉ - em pó torrado e moído (referência: 3 CORAÇÕES PREMIUM, MARATÁ SUPERIOR OU
SANTA CLARA PREMIUM). Características Gerais: Homogêneo, torrado e moído, do tipo
superior, de primeira qualidade; Espécie: café arábica ou blendados, admitindo-se a presença de
conilon não superior a 10%; Bebida: tipo mole ou dura; Ponto de Torra: variando entre 55 a 65
pontos do Disco Agtron, correspondendo ao intervalo média a média clara; Embalagem: em
sistema de alto vácuo ou vácuo puro, em sacos aluminizados, em pacotes de 250 gramas cada,
constando nas embalagens a data de fabricação e de validade do produto; Validade: mínima de
6 meses , a contar da data do recebimento definitivo; Características Físicas: Grãos de café do
tipo 6da COB (Classificação Oficial Brasileira), ou superior, com no máximo 10% em peso de
grãos com defeitos(pretos, verdes e ardidos). Sem a presença de grão pretos verdes ou
fermentados; Características Químicas(exigidas em g/100g): * Umidade em 5,0% no
máximo;*Resíduo mineral fixo em 5,0%, no máximo; *Resíduo mineral fixo, insolúvel em ácido
clorídrico a 10% v/vem 1,0% no máximo; * Cafeína em 0,7%, no mínimo; *Extrato aquoso em
25%, nomínimo; * Extrato etéreoem 8,0%, no mínimo.
Marca: Santa Clara. Fabricante: Santa Clara. Modelo/Versão: Premium.

Pacote
2 5 0
gramas

400
0

R
$
8,39

R
$
33.560,
00

R
$
39.860,
00

ValorTotal
Tuany de Sousa França
Pregoeirado MPPI

5.4. HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/202224642
HOMOLOGAÇÃO
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatórioPregão Eletrônico nº 29/2022,que tem comoobjeto o"registro de
preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de café e açúcar paras as copas do Ministério Público do Estado do Piauí e
setores que possuem cafeteira disponível, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital)",atendendo a sua
tramitação e Legislação pertinente,HOMOLOGOa presente Licitação.
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 51.535,00

R$ 39.860,00

R$ 11.675,00

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO;
CNPJ:09.491.099/0001-46;
ENDEREÇO:Rua Coelho de Resende, nº 2237 - Bairro Marques, Teresina-PI, CEP nº 64.002-470;
REPRESENTANTE:Marcos Alberto Arruda de Figueiredo,CPF:***.022.743-**;
FONE:(86) 99919-6721;
E-MAIL:uniclass.pi@hotmail.com
Ite
m

Objeto

Unid.

Qtd
.

Valor
Unitári
o

Valor
Total

1

Açúcar cristal, pacote de 01 Kg, origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, livre de impurezas,
insetos ou micro-organismos ou outras impurezas que possam comprometer o consumo humano
ou o armazenamento. Embalagem plástica, transparente, resistente com solda reforçada e
íntegra, deve constar data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Rotulagem
de acordo com as normas da ANVISA. Deve ser entregue em fardos.
Marca: Itajá. Fabricante: Itajá. Modelo/Versão: Cristal.

Quilogra
ma

150
0

R
$
4,20

R
$
6.300,0
0

2

CAFÉ - em pó torrado e moído (referência: 3 CORAÇÕES PREMIUM, MARATÁ SUPERIOR OU
SANTA CLARA PREMIUM). Características Gerais: Homogêneo, torrado e moído, do tipo
superior, de primeira qualidade; Espécie: café arábica ou blendados, admitindo-se a presença de
conilon não superior a 10%; Bebida: tipo mole ou dura; Ponto de Torra: variando entre 55 a 65
pontos do Disco Agtron, correspondendo ao intervalo média a média clara; Embalagem: em
sistema de alto vácuo ou vácuo puro, em sacos aluminizados, em pacotes de 250 gramas cada,
constando nas embalagens a data de fabricação e de validade do produto; Validade: mínima de
6 meses , a contar da data do recebimento definitivo; Características Físicas: Grãos de café do
tipo 6da COB (Classificação Oficial Brasileira), ou superior, com no máximo 10% em peso de
grãos com defeitos(pretos, verdes e ardidos). Sem a presença de grão pretos verdes ou
fermentados; Características Químicas(exigidas em g/100g): * Umidade em 5,0% no
máximo;*Resíduo mineral fixo em 5,0%, no máximo; *Resíduo mineral fixo, insolúvel em ácido
clorídrico a 10% v/vem 1,0% no máximo; * Cafeína em 0,7%, no mínimo; *Extrato aquoso em
25%, nomínimo; * Extrato etéreoem 8,0%, no mínimo.
Marca: Santa Clara. Fabricante: Santa Clara. Modelo/Versão: Premium.

Pacote
2 5 0
gramas

400
0

R
$
8,39

R
$
33.560,
00

ValorTotal

R
$
39.860,
00

Dr.Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

6. GESTÃO DE PESSOAS
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6.1. PORTARIA RH/PGJ-MPPI24626
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1051/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0011.0019542/2022-67:
RESOLVE:
CONCEDER à servidora GABRYELA SOTERO DE OLIVEIRA, Assessora Ministerial, matrícula nº 15653, lotada junto à Coordenadoria de
Comunicação Social do MPPI, 01 (um)dia de compensação para ser fruído no dia 19 de julho de 2022, como compensação em razão de
atuação na prestação de serviço de digitalização de documento nos dias 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 1052/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0011.0019542/2022-67:
RESOLVE:
CONCEDER à servidora GABRYELA SOTERO DE OLIVEIRA, Assessora Ministerial, matrícula nº 15653, lotada junto à Coordenadoria de
Comunicação Social do MPPI, 03 (três) dias de compensação para serem fruídos nos dias20, 21 e 22 de julho de 2022, em razão de atuação no
Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19, referente aos dias 29/12/2020 e 02/01/2021, nos termos
dasPortarias PGJ/PI Nº 2384/2020, 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 1053/2022
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 19.21.0063.0019694/2022-33:
RESOLVE:
CONCEDER10 (dez)dias de folga,nos dias 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 de julho de 2022, aoservidor LISANDRO SANTOS DE
SOUSA, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15483, lotado junto à 6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, 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 09/01/2021; 28 e
30/03/2021; 28 e 29/08/2021; 20/11/2021 e 03/01/2022, 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 1054/2022
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 19.21.0144.0019715/2022-94:
RESOLVE:
CONCEDER03 (três)dias de folga,nos dias 27, 28 e 29 de julho de 2022, ao servidorITALO ANDRADE BEZERRA, Assessor de Promotoria de
Justiça, matrícula nº 15764, lotado junto à 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma, 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 31/12/2021 e 15/04/2022, 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 1055/2022
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 19.21.0014.0019708/2022-02:
RESOLVE:
CONCEDER 01 (um) dia de folga, no dia 18 de julho de 2022, ao servidor KELMER SAID MELO, Assessor Ministerial, matrícula nº 15491,
lotado junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, como forma de compensação em razão de serviço prestado junto à Justiça
Eleitoral, no pleito eleitoral de 2020- 1º e 2º turno, 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 1056/2022
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 19.21.0435.0001894/2022-44:
RESOLVE:
CONCEDER 04 (quatro)dias de folga, nos dias1, 2, 5 e 6 de setembro de 2022,à servidoraMARIA LUISA DA SILVA LIMA, Analista Ministerial,
matrícula nº 151, lotada junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres técnicos do MPPI, em razão de serviço prestado junto à Justiça Eleitoral,
nopleito eleitoral de 2020,sem que recaiam descontos sob o seu auxílio- alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1057/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0011.0019687/2022-32:
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RESOLVE:
CONCEDERà servidoraLICIA ALENCAR BOTELHO, matrícula nº. 15647, 01 (um) dia de folga, para ser fruído no dia 18 de julhode 2022, como
compensação em razão de atuação na prestação de serviço de digitalização de documentos, conforme Portaria PGJ/PI nº 305/2020, 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 1058/2022
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 nº19.21.0213.0018953/2022-39:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de07 a 13 de julho de 2022,07 (sete)dias de licença para tratamento de saúde do servidorLAZARO FERREIRA
BORGES, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15635, lotado junto à 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato., 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 1059/2022
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 19.21.0227.0018853/2022-07:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 07 de julho de 2022, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde do servidorSTÊNIO CAVALCANTE DE
OLIVEIRA SOUSATécnico Ministerial, matrícula nº 368, lotada junto à NUCPJSRN - Núcleo das PJ de São Raimundo Nonato, 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

Página 27

