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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. EDITAIS PGJ 24749
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
11º PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
PARA ADMISSÃO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE GRADUAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - RESULTADO DOS RECURSOS DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO
DA TAXA DE INSCRIÇÃO.
EDITAL PGJ/PI Nº 48/2022
O Subprocurador de Justiça Institucional do Estado do Piauí, por intermédio da Comissão responsável pelo 11º PROCESSO SELETIVO DE
ESTÁGIO DE GRADUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ regulamentado pelo Edital PGJ/PI nº 37/2022, torna público o
Resultado dos RECURSOS das solicitações de ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO da seleção pública.
1. DO RESULTADO:
1.1 Lista de Recursos de GRADUAÇÃO:
Nome

Situação

Motivo

Silva

INDEFERI
DO

O(A) candidato(a) não cumpriu todas as solicitações dispostas no subitem 4.5.6 do Edital. Não apresentou
Certidão de inscrito no Cadastro Único.

Carlos Eduardo
Lima Andrade

INDEFERI
DO

O(A) candidato(a) não cumpriu todas as solicitações dispostas no subitem 4.5.6 do Edital. Não apresentou
Declaração do Anexo V.

Gersiellen Ferreira
da Cruz

DEFERIDO

Gleiciane Silva
Ribeiro

INDEFERI
DO

O(A) candidato(a) não cumpriu todas as solicitações dispostas no subitem 4.5.6 do Edital. Não apresentou
Declaração do Anexo V.

Jonas Abreu Lima

INDEFERI
DO

O(A) candidato(a) não cumpriu todas as solicitações dispostas no subitem 4.5.2 do Edital. Não apresentou
cópia de documento oficial de identidade, com foto e do laudo médico detalhado.

Jordanny Lys
Nascimento da
Costa

INDEFERI
DO

O(A) candidato(a) não cumpriu todas as solicitações dispostas no subitem 4.5.3 do Edital.

Juliana de Souza
Silva

INDEFERI
DO

O(A) candidato(a) não cumpriu todas as solicitações dispostas no subitem 4.5.6 do Edital.

Lara Giovanna
Sousa Silva

INDEFERI
DO

O(A) candidato(a) não cumpriu todas as solicitações dispostas no subitem 4.5.6 do Edital. Não apresentou
Declaração do Anexo V.

Lucas Emanuel de
Sousa Araújo

INDEFERI
DO

O(A) candidato(a) não cumpriu todas as solicitações dispostas no subitem 4.5.6 do Edital. Última
atualização do CADúnico com mais de 2 (dois) anos.

Marcus Vinicius
Rêgo Pires

INDEFERI
DO

O(A) candidato(a) não cumpriu todas as solicitações dispostas no subitem 4.5.6 do Edital. Não apresentou
Declaração do Anexo V.

Maria Eduarda
Costa da Silva

INDEFERI
DO

O(A) candidato(a) não cumpriu todas as solicitações dispostas no subitem 4.5.6 do Edital. Não apresentou
Declaração do Anexo V.

Silvana Maria da
Silva Pinheiro

INDEFERI
DO

O(A) candidato(a) não cumpriu todas as solicitações dispostas no subitem 4.5.6 do Edital.

Suany Maria Lemos
Soares

INDEFERI
DO

O(A) candidato(a) não cumpriu todas as solicitações dispostas no subitem 4.5.6 do Edital. Última
atualização do CADúnico com mais de 2 (dois) anos.

Alan da
Rodrigues

1.2. O detalhamento da análise do motivo do indeferimento encontra-se disponível na página do site de acompanhamento do candidato.
1.3. O candidato que tiver seu pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido deverá, para ter sua inscrição efetivada, efetuar o
pagamento do boleto, conforme item 4.5.8 do Edital PGJ nº 37/2022.
Teresina, 22 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
3º PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
PARA ADMISSÃO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - RESULTADO DOS RECURSOS DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO
DA TAXA DE INSCRIÇÃO.
EDITAL PGJ/PI Nº 49/2022
O Subprocurador de Justiça Institucional do Estado do Piauí, por intermédio da Comissão responsável pelo 3º PROCESSO SELETIVO DE
ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ regulamentado pelo Edital PGJ/PI nº 38/2022, torna
público o Resultado dos RECURSOS das solicitações de ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO da seleção pública.
1. DO RESULTADO:
1.1 Lista de Recursos de PÓS-GRADUAÇÃO:
Nome

Situação

Motivo

Claudiana Maria da Silva
Ramos

INDEFERI
DO

O(A) candidato(a) não cumpriu todas as solicitações dispostas no subitem 4.5.6 do Edital. Não
apresentou os documentos dentro do prazo do Anexo I.

Emanuel dos Santos

INDEFERI

O(A) candidato(a) não cumpriu todas as solicitações dispostas no subitem 4.5.6 do Edital. Não
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Monteiro

DO

apresentou Certidão de inscrito no Cadastro Único.

Francília Lima de Souza

INDEFERI
DO

O(A) candidato(a) não cumpriu todas as solicitações dispostas no subitem 4.5.6 do Edital. Não
apresentou Certidão de inscrito no Cadastro Único.

Karolayne Maria Silva
Pontes Azevêdo

INDEFERI
DO

O(A) candidato(a) não cumpriu todas as solicitações dispostas no subitem 4.5.6 do Edital. Não
apresentou os documentos dentro do prazo do Anexo I.

María dos Reis Lima da
Silva

INDEFERI
DO

O(A) candidato(a) não cumpriu todas as solicitações dispostas no subitem 4.5.6 do Edital. Não
apresentou os documentos dentro do prazo do Anexo I.

Robson Alexandre
Santos Silva

INDEFERI
DO

O(A) candidato(a) não cumpriu todas as solicitações dispostas no subitem 4.5.6 do Edital. Não
apresentou Declaração do Anexo V.

1.2. O detalhamento da análise do motivo do indeferimento encontra-se disponível na página do site de acompanhamento do candidato.
1.3. O candidato que tiver seu pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido deverá, para ter sua inscrição efetivada, efetuar o
pagamento do boleto, conforme item 4.5.8 do Edital PGJ nº 38/2022.
Teresina, 22 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
11º PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR - GRADUAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EDITAL DE RETIFICAÇÃO - Nº 50/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL 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 doANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, conforme a seguir
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens:
Onde se lê:
PSICOLOGIA 1. Código de Ética Profissional do Psicólogo; 2. Avaliação Psicológica; 3. Psicopatologia; 4. Elaboração de documentos
decorrentes de Avaliação Psicológica (Resolução CFP nº 07/2003); 5. O psicólogo no âmbito jurídico: funções, atribuições, campos de atuação e
interdisciplinaridade; 6. Aspectos psicossociais da violência doméstica e Lei 11.340/2006 (Lei Violência Doméstica e Familiar); 7. Aspectos legais
de proteção à criança e ao adolescente (Lei nº 8069/1990); 8. Aspectos legais de proteção ao idoso (Lei 10.741/2003); 9. Aspectos legais de
proteção a pessoa com transtorno mental (Lei 10.2016/2001 e Portaria GM 3.088 de 23/12/2011); 10. Resolução 109, de 11 de novembro de
2009 (aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais).
Leia-se:
PSICOLOGIA 1. Código de Ética Profissional do Psicólogo; 2. Avaliação Psicológica; 3. Psicopatologia; 4. Elaboração de documentos
decorrentes de Avaliação Psicológica (Resolução CFP nº 004/2019); 5. O psicólogo no âmbito jurídico: funções, atribuições, campos de atuação
e interdisciplinaridade; 6. Aspectos psicossociais da violência doméstica e Lei 11.340/2006 (Lei Violência Doméstica e Familiar); 7. Aspectos
legais de proteção à criança e ao adolescente (Lei nº 8069/1990); 8. Aspectos legais de proteção ao idoso (Lei 10.741/2003); 9. Aspectos legais
de proteção a pessoa com transtorno mental (Lei 10.2016/2001 e Portaria GM 3.088 de 23/12/2011); 10. Resolução 109, de 11 de novembro de
2009 (aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais); 11. Lei 12.594/2012 (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo)
Teresina, 22 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
3º PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO.
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 51/2022
OSubprocurador de Justiça Institucional do Estado do Piauí, por intermédio da Comissão responsável pelo3º PROCESSO SELETIVO DE
ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍregulamentado pelo Edital PGJ/PI nº 38/2022, torna
público a Retificação da Lista de Pedidos INDEFERIDOS de PÓS-GRADUAÇÃO, publicada por meio do Edital nº 47/2022, excluindo-se os
seguintes nomes: FRANCYENE KELINE COSTA LIMA, HIARLAN BRUNO FONSECA NUNES, MARIANA SILVA DE OLIVEIRA, YANDRA
PORTELA.
Teresina, 22 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL

1.2. PORTARIAS PGJ 24750
PORTARIA PGJ/PI Nº 2542/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0286.0018067/2022-71,
RESOLVE:
DESIGNAR a servidora NINA ARAUJO MELO LEAL, matrícula nº 15609, para fiscalizar a execução da contratação referente à Nota de
Empenho Nº 2022NE00691.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2543/2022
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 19.21.0286.0015056/2022-82,
RESOLVE:
DISPENSAR de suas atividades os membros e servidores inscritos no curso "REDAÇÃO OFICIAL", a ser realizado na modalidade on-line e ao
vivo, através da Plataforma Microsoft Teams, nos dias 02, 04, 09, 18, 23, 25 e 30 de agosto de 2022, 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de
setembro de 2022 e 04, 06, 11 e 13 de outubro de 2022, no horário de 08h30 às 10h30.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
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PORTARIA PGJ/PI Nº 2544/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO, titular da Promotoria de Justiça de Amarante, para atuar na
audiência de atribuição da 3ª Promotoria de Justiça de Teresina, referente ao processo nº 0000028-66.2017.8.18.0172, dia 22 de julho de 2022,
na 4ª Vara Criminal de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2545/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0428.0007264/2022-77,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor NILSON CASTRO NETO, matrícula nº 15549, para fiscalizar o fornecimento de recargas de botijões de gás liquefeito de
petróleo 13 kg (GLP), para atender o Núcleo das Promotorias de Justiça de Amarante, firmado entre a Procuradoria Geral de Justiça, CNPJ n°
05.805.924/0001-89, e a empresa HERISVALDO NUNES DA COSTA, CNPJ nº 06.053.066/0001-26 (DISPENSA Nº09/2022 - PGA nº
19.21.0428.0007264/2022-77).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2546/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando a
decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0005017/2021-72,
RESOLVE:
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL ao servidor DANIEL PEREIRA CARDOSO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista
Ministerial - Área Informática, matrícula nº 263, da Classe B, Padrão 06, para a Classe C, Padrão 07 de sua carreira, conforme artigos 16 e 17 da
Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 18 de junho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2547/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, 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 a Promotora de Justiça LUÍSACYNOBELLINAASSUNÇÃOLACERDAANDRADE, titular da 5ª Promotoria de Justiça de Teresina,
para, sem prejuízo de suas funções, exercer a função de Diretora da Sede Leste das Promotorias de Justiça de Teresina, a partir do dia 23 de
julho de 2022, pelo prazo de 01 (um) ano.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2548/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0286.0019478/2022-95,
RESOLVE:
DESIGNAR a servidora VIVIANE MARIA DE PÁDUA RIOS MAGALHÃES, matrícula nº 16318, para fiscalizar a execução da contratação
referente à Nota de Empenho Nº 2022NE00739, PGA nº 19.21.0286.0019478/2022-95, cujo objeto é a contratação de curso de capacitação
presencial em ATENDIMENTO DE QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO, firmado entre a Procuradoria Geral de Justiça, CNPJ n°
05.805.924/0001-89, e a empresa SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC CNPJ: 03.778.391/0002-49.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2549/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho PGJ 0278897,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça João Malato Neto, Subprocurador de Justiça Jurídico, para participar da terceira reunião do eixo processual
do Grupo Nacional de Acompanhamento Legislativo e Processual (GNLP), no dia 2 de agosto de 2022, em Brasília/DF.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2550/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
Processo SEI nº 19.21.0173.0019899/2022-26,
RESOLVE
NOMEAR BRUNO GALISA DE OLIVEIRA, CPF: ***.541.123-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça (CC01), junto à 4ª Promotoria de Justiça de Parnaíba.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a apresentar os documentos exigidos para fins de posse no referido cargo público junto à Coordenadoria de
Recursos Humanos ou utilizar os meios eletrônicos para a entrega(recursoshumanos@mppi.mp.br);
O exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
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A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2551/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
Processo SEI nº 19.21.0107.0020011/2022-29,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) ROMULO DE MOURA FREITAS GURGEL, matrícula nº 15339, do cargo comissionado de Assessor de
Promotoria de Justiça (CC-01), junto à 3ª Promotoria de Justiça de Teresina, a partir de 22 de julho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2552/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e
considerandodespacho exarado nos autos do Processo SEI nº 19.21.0348.0019858/2022-60,
RESOLVE
RELOTAR o (a) servidor (a) ANALIA ROCHA E SILVA PAES LANDIM, matrícula nº 15856, Assessora de Promotoria de Justiça, da Promotoria
de Justiça de Marcos Parente para 3ª Promotoria de Justiça de Teresina, com efeitos a partir de 25 de julho de 2022.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 22 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2553/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
1. NOMEAR, em caráter efetivo, nos cargos abaixo discriminados, os candidatos constantes no Anexo I da presente portaria, habilitados em
concurso público (Regido pelo Edital nº 1 - MPPI, de 11 de julho de 2018), todos do Quadro Permanente de Pessoal do Ministério Público do
Estado do Piauí.
2. Os nomeados ficam convocados a entregar pessoalmente os documentos constantes no anexo II desta portaria na Coordenadoria de
Recursos Humanos, na Sede da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro.
3. A posse dos servidores relacionados no anexo I, ocorrerá em data e horários a serem divulgados, desde que apresentada a documentação
necessária e cumpridas todas as formalidades legais.
Teresina, 22 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
ANEXO I
I - CARGO: ANALISTA MINISTERIAL, ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NÍVEL SUPERIOR, CLASSE "A", PADRÃO 1
CLASS.

INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

4

10006115

LUCAS SOARES DE ARAUJO

ANEXO II
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
1. Carteira de Identidade;
2. Carteira do Conselho de Classe (verificar exigência no edital);
3. Certidão de nascimento ou casamento;
4. Certidão de nascimento dos dependentes;
5. Certificado Militar;
6. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
7. CPF;
8. Título Eleitoral;
9. Comprovante de Votação na última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral;
10. Comprovante de desligamento do órgão anterior ou declaração de desligamento da folha de pagamento devido a vacância ou exoneração;
11. Duas (2) fotos 3x4 - fundo branco/papel mate fosco;
12. Comprovante dos pré-requisitos/escolaridade constante no edital do concurso, de acordo com o cargo pleiteado. (Diploma ou certificado de
conclusão de curso superior/ Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio);
13. Comprovante de endereço residencial, e-mail e telefone.
14. Declaração de bens ou Cópia da Declaração de Imposto de Renda completa;
15. Certidão negativa de antecedentes criminais relativa aos últimos cinco anos, da justiça estadual e federal, da localidade de residência;
16. Curriculum Vitae.
DOS EXAMES MÉDICOS
17. O candidato nomeado será submetido a exame de aptidão ao serviço público, devendo comparecer ao Instituto de Assistência Social do
Estado do Piauí - IASPI (Setor de Perícias), em data e horário a ser divulgada, apresentando os seguintes exames médicos, com data de
realização não superior a 03 (três) meses da data desta convocação:
I - Laboratorial:
a) hemograma;
b) V.D.R.L;
c) glicemia, uréia e creatinina, T.G.O e T.G.P;
d) sumário de urina;
II - De avaliação:
a) oftalmológico;
b) otorrinolaringológico;
c) neurológico;
d) psiquiátrico.
e) RX do tórax, com laudo
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III - eletrocardiograma e eletroencefalograma.
Teresina-PI, 22 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional

2. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
[]

2.1. EXTRATOS DE DECISÕES 24748
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0196.0018622/2022-16
Requerente: Gesy Rodrigues Lira
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 358/2022
(Sei nº 0269855) e da Controladoria Interna sob nº 494/2022 (Sei nº 0274478), o pagamento de 1 ½ (Uma e meia) diárias, formulada pela
servidora GESY RODRIGUES LIRA, Assessora de Promotoria de Justiça), matrícula 15498, relativa a seu deslocamento de Gilbués-PI
para Corrente-PI, no período de 30/06/2022 a 01/07/2022, a fim de participar da Oficina Regional de Procedimentos Extrajudiciais Cíveis
e Criminais, na referida cidade, conforme Portaria PGJ/PI nº 2003/2022.
Teresina-PI, 15 de julho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0055.0019418/2022-39
Requerente: Carlos Alberto Farias Júnior
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 383/2022
(Sei nº 0276136) e da Controladoria Interna sob nº 527/2022 (Sei nº 0276937), o pagamento de 1 ½ (Uma e meia) diárias, em favor do Policial
Militar CARLOS ALBERTO FARIAS JÚNIOR, 1º Sgt. PMPI, devido a seu deslocamento de Teresina-PI para Baixa Grande do Ribeiro-PI,
no período de 10 a 11/07/2022, para realizar viagem de trabalho ao interior do Estado, a serviço do GAECO, conforme designado na
Portaria PGJ/PI nº 2346/2022 (Sei nº 0274595).
Teresina-PI, 19 de julho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0055.0019419/2022-12
Requerente: Adriano José Sousa Santos
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 384/2022
(Sei nº 0276176) e da Controladoria Interna sob nº 526/2022 (Sei nº 0277207), o pagamento de 1 ½ (Uma e meia) diárias, em favor do Policial
Militar ADRIANO JOSÉ SOUSA SANTOS, Cb. PMPI, devido a seu deslocamento de Teresina-PI ao Interior do Estado, no período de 10 a
11/07/2022, para realizar viagem de trabalho no interior do Estado, a serviço do GAECO, conforme designado na Portaria PGJ/PI nº
2346/2022 (Sei nº 0274594).
Teresina-PI, 19 de julho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0011.0019718/2022-68
Requerente: Andressa Kerllen Nunes Silva
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 388/2022
(Sei nº 0276697) e da Controladoria Interna sob nº 528/2022 (Sei nº 0277096), o pagamento de 1 ½ (Uma e meia) diárias, em favor da
servidora ANDRESSA KERLLEN NUNES SILVA, Assessora Ministerial, matrícula nº 15532, devido a seu deslocamento de Teresina-PI
para Uruçuí-PI, no período de 10 a 11/07/2022, para realizar viagem de trabalho a serviço do GAECO/MPPI, conforme Portaria PGJ/PI nº
2380/2022 (Sei nº 0276459).
Teresina-PI, 19 de julho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO24734
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PORTARIA Nº 11/2022(PROCEDIMENTOADMINISTRATIVON.11/2022)
Finalidade: Acompanhar e promover a fixação de alimentos em favor de menor.
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADO DOPIAUÍ, por meio de sua
representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo art. 201, incisos III, VI e VIII, da Lei 8.069/90 e pelo Art. 8º, III da Resolução nº 174/2017 do CNMP
e
CONSIDERANDO ter sido instaurado nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato (SIMP 00062-240/2021), visando acompanhar e promover a
fixação de prestação alimentícia em favor do menor L.G.N.S.;
CONSIDERANDOter expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a tramitação
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da presente Notícia de Fato;
CONSIDERANDOque, nos termos do art. 8°, II, da Resolução CNMP n. 174/2017, o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDOa necessidade da continuidade do presente procedimento diante da ausência de informações atualizadas acerca da situação
acima descrita e de melhor investigação quanto ao noticiado descumprimento da obrigação alimentar pelo genitor dos menores;
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO RESOLVE:
CONVERTERa Notícia de Fato (SIMP00062-240/2021) em
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO,determinando,desde logo:
O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude - CAODIJ, para conhecimento, conforme
determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio e a publicação ser certificado nos autos;
Cumpra-se, com urgência, a determinação constante no despacho inicial;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores ISA DANTAS NOGUEIRA (mat. Nº 15873) e ETIVALDO ANTÃO DE
SOUSA (mat. Nº 15135), lotado(a)s nesta Promotoria de Justiça.
Em razão da necessidade de privacidade dos envolvidos (art. 100, parágrafo único, inciso V do ECA), decreto o sigilo desse Procedimento.
Expedientes necessários.
São Miguel do Tapuio, 15 de Maio de 2022.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
PromotoradeJustiça
PROMOTORIADEJUSTIÇADESÃOMIGUELDOTAPUIO
PORTARIA Nº 04/2022(PROCEDIMENTOADMINISTRATIVON.04/2022)
Finalidade: Acompanhar a apuração da suposta prática dos crimes de infração de medida sanitária preventiva (art. 268, CP) e desobediência
(art.330,CP).
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADO DOPIAUÍ, por meio de sua
representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo art. 201, incisos II e VI, da Lei 8.069/90 e pelo Art. 8º, III da Resolução nº 174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sido instaurado nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato (SIMP 00049-240/2021), visando apurar a suposta prática
dos crimes de infração de medida sanitária preventiva (art. 268, CP) e desobediência (art.330,CP);
CONSIDERANDO que, apesar de ter sido oficiado ao Delegado de Polícia comunicando os fatos para que fosse instaurado o devido
procedimento, não houve resposta da Autoridade Policial;
CONSIDERANDOter expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a tramitação
da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento, visando apurar os fatos narrados, que, se confirmados, podem constituir
crime;
RESOLVE:
PROMOTORIADEJUSTIÇADESÃOMIGUELDOTAPUIO
CONVERTERa Notícia de Fato (SIMP 00049-240/2021) em
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO,determinando,desde logo:
O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao CAOCRIM, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do
Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, devendo o envio e a publicação ser
certificado nos autos;
Oficie-se à Autoridade Policial, para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, se lavrou/instaurou o respectivo procedimento em relação aos fatos
narrados na presente; caso não tenha sido lavrado/instaurado o correspondente procedimento, que sejam adotadas as providências pertinentes
para a efetiva instauração, com a remessa das informações pertinentes a esta Promotoria de Justiça;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores ISA DANTAS NOGUEIRA (mat. Nº 15873) e ETIVALDO ANTÃO DE
SOUSA (mat. Nº 15135), lotado(a)s nesta Promotoria de Justiça.
Expeça-se cópia desta portaria com força de ofício a ser encaminhado aos destinatários. Instrua o ofício com cópia do presente procedimento.
São Miguel do Tapuio, 15 de Maio de 2022.
MIRNAARAÚJONAPOLEÃOLIMA
PromotoradeJustiça

3.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS24735
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL N.º 48/2022
Portaria n. º 70/2022
Protocolo SIMP 000083-107/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face ao disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, com fito de apurar supostas irregularidades relacionadas à contratação, pelo Estado do Piauí, da empresa CITOLAB - CNPJ:
01.875.943/0001-20 (contrato nº 337/2017), na qual figurava como sócio-administrador o sr. Erimar Soares de Sousa, servidor efetivo da
Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, para a prestação de serviços ambulatoriais, RESOLVE, nos termos legais, instaurar o presente
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se
no livro respectivo;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, Lucas Menezes Ferreira, assessor da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, ou eventual
servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio
Operacional de Combate à Corrupção (CACOP), enviando-lhes cópias da presente, através de e-mail;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução n° 23/2007 do CNMP;
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Autue-se a Notícia de Fato, registrada no Protocolo SIMP nº 000083-107/2022, como Procedimento Preparatório de Inquérito Civil;
Face a necessidade de colher mais informações, DETERMINO REQUISITE-SE1à Junta Comercial do Estado do Piauí (JUCEPI), que, no prazo
de 10 (dez) dias úteis,encaminhe a esta 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras através do e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br: cópia
integral do ato constitutivo da empresa CITOLAB (CNPJ: 01.875.943/0001-20), de todos os termos aditivos/alterações, quadro de funcionários (se
houver), certidão de inteiro teor, cópia do CNPJ, cópia do registro contábil referente ao exercício financeiro de 2017 e alvará de funcionamento.
Considerando a ausência de respostas, DETERMINO REQUISITE-SE à Secretaria de Saúde do Estado do Piauí - SESAPI, ressaltando que o
Ofício nº 1121/2022-2ªPJO não fora respondido, que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresente as seguintes informações a respeito do senhor
Erimar Soares de Sousa de Sousa (CPF460.815.693-49): a) informe qual vínculo possui com a administração pública estadual, encaminhando
cópia do termo de posse, portaria de nomeação ou do contrato temporário em vigor; b) informe se no ano de 2017, o referido servidor se
encontrava em pleno exercício de suas atividades, bem como seu respectivo local de lotação; c) informe a carga horária cumprida semanalmente
durante o período, e, ainda, em quais dias da semana e em quais turnos desempenhava suas atividades, disponibilizando cópias de livro/folhas
de registro do seu controle de frequência, referentes a janeiro de 2017 até a presente data.
Comunique-se ao noticiante, através de e-mail, bem como a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí - SESAPI acerca da presente instauração,
com cópia da portaria.
Publique-se. Cumpra-se.
De Teresina p/Oeiras - PI, datado eletronicamente.
(assinado digitalmente)
JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO
Promotor de Justiça, respondendo pela 2ª PJ de Oeiras
1 Lei 7347/85, Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1000(mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando requisitados pelo Ministério Público.

3.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA24736
INQUÉRITO CIVIL N° 40/2018 SIMP N.º 000125-164/2017
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se do Procedimento Extrajudicial instaurado com o escopo de apurar a ineficiência de serviços públicos no âmbito do Município de Batalha,
concernentes à saúde, saneamento básico, serviço de limpeza pública, merenda escolar e pagamento do piso salarial de profissionais do
magistério.
Foi certificado nos autos a presença de procedimentos que tramitavam nesta promotoria, sobre os mesmos pontos da denúncia.
Diante de tal disposição, foi proferida decisão de arquivamento parcial, sendo determinado que o presente procedimento passaria a tratar
especificamente sobre o fechamento das Unidades Básicas de Saúde do Município, e os demais seriam juntados aos procedimentos oriundos do
desmembramento.
Solicitado apoio ao CAODS/MPPI no sentido da realização de pesquisa atualizada no CNES quanto ao quadro de profissionais das unidades de
saúde: Carnaúba, Vitória de Baixo, Cacimbas II, Marajá dos Almeidas, Massapê, Palmeiras, Pedra do Letreiro e Vila Kolping. ID 33388695
Em resposta, foi encaminhado o Apoio CAODS 397/2021, com a relação de todos os estabelecimentos de saúde do município, o quadro de
profissionais, bem como a relação dos estabelecimentos de saúde desativados. ID 34537792
Oficiada a Secretária de Saúde de Batalha para apresentar informações sobre o caso, encaminhou as razões do fechamento de postos de saúde
- teriam sido passados à responsabilidade de outros postos de atendimento. ID 53470179
A documentação apresentada pelo Município de Batalha foi encaminhada ao CAODS para análise. Em resposta, foi encaminhado o Parecer n°
31/2022, concluindo: "Arquivamento do presente Inquérito Civil, com base no art.10, Cap. V, da Res. CNMP Nº23/2017, em decorrência do
exaurimento do objeto, haja vista que, de acordo com análise nos sistemas "Portal E-Gestor" e CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde), o município de Batalha possui cobertura de 100% da Atenção Primária em Saúde, que é composta
por 13 (treze) equipes de Saúde da Família registradas no CNES e com carga horária atendendo
ao mínimo exigido". ID 53956888
É o necessário. Fundamento.
É sabido que toda investigação, seja ela ministerial ou não, bem como o acompanhamento de situação de risco a direitos individuais
indisponíveis, tem início por força de indícios ou ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade de atuação concreta e resolutiva do
órgão investigador, o qual busca informações que possam ser utilizadas como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles
indícios inaugurais.
Não se nos afigura producente, dentro de uma sociedade que clama por uma atuação resolutiva, eficiente e concomitante ao acontecimento dos
fatos, apenas se dar prosseguimento a Atendimentos ao Público (AP's), Notícias de Fato (NF's), Procedimentos Administrativos (PA´s),
Procedimentos Preparatórios (PP´s), Inquéritos Civis (IC´s) e Procedimentos Investigatórios Criminais (PIC's), com reiterados despachos de
prorrogação, sem a menor indicação de irregularidade objetivamente considerada.
Dentro desta visão organizacional e funcional, buscando-se a máxima eficiência possível, é que se está a analisar cada AP, NF, criminal ou não,
PP, IC e PIC instaurado, para o fim de verificar objetos investigativos delimitados (necessário, ante a existência de outros órgãos de controle); a
possibilidade de continuidade; e outros atos, para verificação da necessidade de prosseguimento e atualização do SIMP.
Da cuidadosa análise dos autos, é imperioso reconhecer, neste momento, NÃO há fatos que justifiquem a intervenção do Ministério Público (MP)
no caso em questão.
Senão, vejamos.
Conforme a lei processual civil, o Órgão Ministerial intervirá quando a natureza da lide ou qualidade das partes justificarem a intervenção, em
benefício dos interesses sociais, coletivos lato sensu e individuais indisponíveis (NCPC, arts. 176 e 177; CF, arts. 127 e 129).
Nesse sentido, reza o art. 129 da Lei Maior, ao dispor a respeito das funções institucionais do Órgão Ministerial:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
- promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
- zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo
as medidas necessárias a sua garantia;
- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos;
- promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta
Constituição;
- defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
- expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma
da lei complementar respectiva;
- exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
- requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
- exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a
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consultoria jurídica de entidades públicas.
A bem da verdade, o interesse público existe em todo e qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, circunstância essa presente em seus
próprios objetivos ou escopos, tal qual a correta aplicação da lei ou a pacificação social.
Contudo, como se sabe, a intervenção ministerial depende não apenas da existência destes fatos comuns, mas também de interesse
antecipadamente considerado pelo legislador como capaz de ensejar a presença do Parquet na controvérsia.
Com efeito, deve-se ter em mente que a nova ordem constitucional modificou, profundamente, a sistemática de atuação dos membros
ministeriais, procurando dar-lhes tratamento unificado, impondo-lhes o múnus de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses
indisponíveis, sejam sociais ou individuais.
Ora, a atuação do Parquet, em seu novo perfil constitucional, quer como órgão demandista, parecerista ou resolutivo, dirige-se doravante à
salvaguarda e promoçãodointeressepúblicoprimário, dos interessessociais,dosinteressescoletivoslatosensu(difusos, coletivos stricto
sensu
e
individuais
homogêneos
de
relevância
social,
disponíveis
ou
não)
e
individuaisindisponíveis,empresumívelsituaçãoderisco,vedadatodaequalqueratuaçãoforade sua vocação institucional.
É que a intervenção dos membros do Ministério Público (MP) está, umbilical e diretamente, ligada à existência de interesse público primário, de
sorte que é necessário cotejar o art. 178 do Novo Código de Processo Civil (NCPC) e demais artigos congêneres da legislação infraconstitucional
com as funções institucionais previstas nos art. 127 e 129 da Constituição Federal (CF), em procedimento de filtragem constitucional, que toma
como eixo o princípio da força normativa da Constituição, a necessidade de uma dogmática constitucional principialista, a retomada da
legitimidade e vinculatividade dos princípios, o compromisso ético dos operadores do Direito com a Lei Maior, a constitucionalização do direito
infraconstitucional, bem como a dimensão ética da própria Constituição e o caráter emancipatório e transformador do Direito como um todo, a
cujo serviço o Ministério Público deve encontrar-se prioritariamente.
De outra banda, é preciso observar ainda a questão principiológica que envolve todo o ordenamento jurídico pátrio.
Osprincípiosdarazoabilidade,proporcionalidade,duração razoável do processo e tantos outros, que aqui caberiam serem citados, precisam
de
amparo
ministerial
no
caso
concreto.
Fazer
perdurar
INFINITAMENTE
uma
investigaçãosemqualquerconfirmaçãodeindíciooufatoseriaumaafrontaconstitucionaleprocessual,uma espécie de investigaçãoad
aeternum.
A clareza solar contida no art. 5º, LXXVIII, da Lei das Leis não deixa dúvidas a respeito do que fora acima mencionado, in verbis:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação.
Demais disso, urge trazer à baila os ensinamentos de Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior, ipsis litteris,
aplicávelmutatismutandiaosPA'seNF's:
O
i n q u é r i t o
c i v i l
p o d e r á
s e r
a r q u i v a d o :
a )
p o r q u e
a
i n v e s t i g a ç ã o
dosfatosdemonstrouinexistiremospressupostosfáticosoujurídicosquesirvam de base ou a justa causa para a propositura da ação
civilpública, b) porque a investigação demonstrou que, embora, tivessem existido tais pressupostos, ficou prejudicado o ajuizamento da ação.
(GRIFOSNOSSOS).
É, pois, evidente que ninguém (órgão, pessoa jurídica ou física) poderá ficar submetido, eternamente, às investigações de qualquer órgão no
sistema jurídico pátrio. Não há justificativa para legalizar o EXCESSO, pelo contrário, ele deve ser afastado, já que a proibição do excesso foi
considerada muitas vezes pelo Supremo Tribunal Federal como uma das facetas do princípio da proporcionalidade, que, segundo Humberto
Ávila, proíbe a restrição excessiva de qualquer direito fundamental.
No caso de que se cogita, destaca-se que o procedimento em lume foi instaurado com o escopo de apurar ineficiência de serviço público no
âmbito do município de Batalha, consistente no fechamento de algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS), o que estaria deixando a população
desassistida.
Todavia, após o cumprimento de expedientes por parte da Promotoria de Justiça de Batalha/PI, verificou-se que a situação de irregularidade não
mais persiste.
Ante o apoio do CAODS/MPPI, restou concluído, com análise nos sistemas "Portal E-Gestor" e CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde), que o município de Batalha possui cobertura de 100% da Atenção Primária em Saúde, que é composta por 13 (treze) equipes de
Saúde da Família registradas no CNES e com carga horária atendendo ao mínimo exigido. ID 53610224
Assim, com a intervenção ministerial, as irregularidades narradas nos autos NÃO mais persistem, não havendo necessidade de qualquer outra
medida, no âmbito civil, a ser adotada por este Órgão Ministerial.
Desse modo, pelos motivos expostos, com base no art. 10, da Resolução CNMP n° 23/2007, determino o ARQUIVAMENTO do feito, em
decorrência do exaurimento do objeto, sem prejuízo de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou instauração de
novo Inquérito Civil, sem prejuízo as provas já colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Diante do exporto, DETERMINO:
PUBLIQUE-SEa presente decisão de arquivamento em DOEMP/PI;
CIÊNCIA da presente decisão de arquivamento ao CAODS/MPPI;
NOTIFIQUE, aos noticiantes da presente promoção de arquivamento, informando que, até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público
para que seja
homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão os interessados apresentar razões escritas ou documentos contra a promoção
de arquivamento;
REMESSAnecessária do feito ao E. CSMP/PI, via SIMP, para controle finalístico, nos termos do art. 10, §1º, da Resolução nº 23/2007, do CNMP.
Após, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 5º, da Resolução CNMP nº 174/2017, comunicando-se ao E. CSMP.
Baixas em SIMP. Expedientes necessários.
Batalha-PI, datado e assinado digitalmente.
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 44/2022 SIMP N° 000197-164/2021
Objeto: Converter o Procedimento Preparatório n° 32/202 em Inquérito Civil n° 44/2022, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades em
contratação realizada pelo Município de Batalha- PI (Inexigibilidade nº 002.2021/Processo Administrativo nº 042/2021).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Batalha, por intermédio de
sua agente signatária, no uso das atribuições previstas nos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, §1° da lei n° 7.347/85, art. 25, IV,
"b" da lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDOque o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 37,I, da Lei Complementar n° 12/93 e do ou. 30 da Resolução CNMP no 23, de 17 de setembro de
2007, a instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao
membro de Ministério Público investido da atribuição a propositivo da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO o teor da manifestação, recebida no âmbito da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, versando sobre possíveis
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irregularidades em contratação realizada pelo Município de Batalha-PI (Inexigibilidade nº 002.2021/ Procedimento Administrativo nº 042/2021),
referente a celebração de contrato com a empresa MAX DIGITAL PRINT LTDA ME, CNPJ nº09.643.969/0001-55;
CONSIDERANDO que nos ditames da Lei 14.133/21, em seu art. 11,o processo licitatório tem por objetivos: assegurar a seleção da proposta
aptar a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive noque se refere ao ciclo de
vida do objeto; assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como justa competição; evitar contratações com sobrepreço ou com
preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional
sustentável;
CONSIDERANDOque, o mesmo diploma legal assegura, em seu art.74, a inexigibilidade da licitação quando inviável a competição, em especial
nos casos de:
aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou
representante comercial exclusivos;
contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada
ou pela opinião pública;
contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;(...)
Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento;
Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha
CONSIDERANDOque, de acordo com o art. 10, VIII, da Lei nº8.429/92, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
frustrar licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los
indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;
CONSIDERANDO, ainda, o disposto no Procedimento Preparatório n° 32/2021 SIMP n° 000197-164/2021, bem como a expiração do prazo de
sua investigação, além da necessidade de continuação das investigações para cabal apuração dos fatos;
CONSIDERANDO por fim, que o inquérito civil, instituído pelo § 1º do Art. 8º da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de
elementos probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento,
CONSIDERANDO que os fatos devem ser averiguados para que sejam tomadas eventuais medidas pertinentes.
RESOLVE: converter o Procedimento Preparatório n° 32/202 em InquéritoCivil n° 44/2022, com a finalidade de apurar possíveis
irregularidades em contratação realizada pelo Município de Batalha-PI (Inexigibilidade nº 002.2021/Processo Administrativo nº 042/2021).
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a servidora Silmara de Sampaio Sousa ou eventual servidor substituto em casos de
licenças, férias ou impedimentos;
Ciência ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP/MPPI;
Encaminhem-se cópias da presente portaria para as publicações devidas, em especial no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do
Piauí - DOEMP/PI;
Com cópia integral dos autos, SOLICITE-SE, ao CACOP/MPPI, para encaminhar, após análise da documentação presente nos autos, resposta
aos seguintes questionamentos: I - Se o procedimento de inexigibilidade de licitação respeitou o procedimento legal; II - Se restou demonstrada a
inviabilidade de competição na compra de material didático escolar; III - Se é possível constatar sobrepreço na aquisição desses materiais, e a
quantidade de dano causado; IV - E se restou configurado o ato de improbidade dolosa do art. 11, V, da Lei 8.429/1992;
Publique-se. Cumpra-se.
Batalha-PI, datado e assinado digitalmente.
LIARAQUELPRADO BURGOSRIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça

3.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS24737
SIMP. de n.° 000472-212/2017
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
O presente Inquérito Civil estou instaurado para apurar possível pagamento irregular para a ELETROBRÁS, advindo de vil cálculo errôneo sobre
parcelamento da conta de energia de municípios piauienses — uma auditória teria restou realizada e utilizou formalidade errônea.
A denúncia restou enviada para esta Promotoria de Justiça no dia 02 de Fevereiro de 2015, porém os atos danosos foram perpetrados em 2013.
Pois bem, segundo a decisão proveniente do Supremo Tribunal Federal, os danos causados ao erário são sim prescritíveis, somente devendo ser
aplicada a norma Constitucional - art. 37, par. 5º - quando estes forem praticados de forma dolosa, no âmbito da Lei de Improbidade
Administrativa.
Decidida pelo reconhecimento da prescrição, passemos agora sobre o prazo que deve ser aplicado.
Em tempos pretéritos utilizava-se o prazo presente no Decreto de nº 20.910/32, que preconiza:
Art. 1° As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer oito ou ação contra a Fazenda federal, estadual
ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
A jurisprudência pátria passou a compreender que tal prazo se referiria apenas à ações contra o ente público, excluindo na hipótese de
favoráveis. Realmente, utilizando a regra de interpretação hermenêutica gramatical, o verbete legal nos leva à tal compreensão.
Diante de tal situação, a doutrina, sendo seguida pela jurisprudência a posteriori, passou a compreender que o Código Civil deveria ser utilizado
em tal situação, vejamos:
Art. 206. Prescreve:
IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;
V - a pretensão de reparação civil;
Empós, a jurisprudência, de forma não vinculante, voltou a utilizar o prazo de 03 - três - anos:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA CONTRA OS EMPREGADORES DO SEGURADO.
ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO ATENDIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. PRAZO
QUINQUENAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. FUNDO DO DIREITO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Trata-se de Recurso Especial do INSS contra acórdão que considerou a ocorrência da prescrição do fundo do direito para a autarquia
previdenciária ajuizar a Ação Regressiva Acidentária, após decorridos três anos da concessão do benefício, com o intuito de reaver os valores
despendidos em razão da concessão de benefício previdenciário acidentário por culpa do empregador do segurado. 2. A Primeira Seção do STJ,
por ocasião do julgamento do REsp 1.251.993/PR (Tema 553), submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, assentou a orientação de
que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme previsto no art. 1º do Decreto-Lei
20.910/1932, e não trienal como dispõe o art. 206, § 3º, V, do CC/2002. 3. Nesse sentido, foi construída a jurisprudência do STJ, que aplica, com
fulcro no princípio da isonomia, a prescrição quinquenal para o INSS propor as ações de regresso acidentárias. A propósito: REsp 1.703.156/RJ,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; REsp 1.668.967/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
15/8/2017; AgRg no REsp 1.549.332/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/11/2015. 4. No caso concreto, o Tribunal a
quo consignou que a concessão do benefício previdenciário ocorreu em 5.4.2005. A propositura da Ação de Regresso deu-se em 9.10.2009.
Assim, poderiam reputar-se prescritas somente as prestações pagas pela Previdência Social anteriores a 9.10.2004, quando atingidas pelo lustro
prescricional. 5. Uma vez reformado o acórdão recorrido quanto ao prazo prescricional, não mais transcorre o prazo prescricional, agora de cinco
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anos, entre a concessão do benefício previdenciário cujo ressarcimento se busca e o ajuizamento da ação, ficando prejudicada, no presente
caso, a análise e discussão jurídica da possibilidade de ocorrência de prescrição do fundo do direito das ações regressivas. 6. Afastada a
prescrição, os autos devem retornar à origem para exame das questões subjacentes. 7. Recurso Especial provido. (Superior Tribunal de Justiça
STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1723780 RJ 2018/0031628-6)
De qualquer forma, sejam 03 - três - ou 05 - cinco- anos, o caso em tela já se encontra prescrito, inclusive tal veio a ocorrer antes mesmo deste
representante do parquet vir a responder pela Promotoria d Justiça de Fronteiras-PI.
Sendo assim, determino o arquivamento deste Inquérito Civil, com a remessa obrigatória ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado
do Piauí para posterior confirmação.
Fronteiras-PI, 03 de maio de 2022
Eduardo Palácio Rocha
Promotor de Justiça
ICP Nº 10/2019 - SIMP Nº 000463-212/2019 - TAC Nº 01/2022
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Julho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), compareceu nesta 1ª Promotoria de Justiça de Fronteiras/PI,
Sr. RENALDO RAMOS RODRIGUES, CPF 881.230.493-15, brasileiro, residente no Conj. Alto da Jurema, s/n, Bairro Centro, Povoado
Mandacaru - São Julião-PI.
Ato contínuo, o MD Promotor de Justiça em respondência pelo órgão Ministerial presente, Dr. EDUARDO PALÁCIO ROCHA, esclareceu
o seguinte:
que os autos em referência denotam potencial violação aos princípios da legalidade, da moralidade, pois o Sr. RENALDO RAMOS RODRIGUES,
faltou à terça parte das sessões legislativas nos anos de 2017 e 2018;
que o Sr. RENALDO RAMOS RODRIGUES foi eleito vereador no ano de 2016, começando o seu exercício em 2017;
que a Carta Magna de 1988, em seu art. 55, afirma que perderá o mandato o Deputado ou Senador que deixar de comparecer, em cada sessão
legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa à que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada;
que o art. 64, da Lei Orgânica de São Julião - PI reproduz o mesmo teor;
Diante dos fatos e das declarações, nos termos do art. 1º, §2º, da Resolução CNMP n.º 179/2017, o Ministério Público entendeu oportuna a
possibilidade de assunção de compromisso de ajustamento de conduta, passando a discutir seus termos, pelo que, perante o Dr. Eduardo
Palácio Rocha, Promotor de Justiça, o compromitente, firmou o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos termos dos arts.
1º, e 5º, §6º da Lei n.º 7.347/85 e art. 1º, §2º, da Res. CNMP 179/2017, cujo objeto é a adoção de sanção prevista em lei, frente ao
potencial ato de improbidade referido, pois atentatório aos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e moralidade.
CLÁUSULA 1ª - Para tanto, o Sr. RENALDO RAMOS RODRIGUES providenciará, quando já não o tiver feito, dentro dos prazos abaixo
estipulados, com meios e recursos financeiros próprios, o cumprimento da seguinte penalidade:
a) tendo em vista a função administrativa do investigado quando da prática da conduta descrita, fixa-se a multa em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
à vista - em favor do Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí (Banco do Brasil: Agência: 3791-5, Conta Corrente 105384) -, iniciando-se a primeira parcela até o 50º dia do mês após a homologação do presente acordo;
b) o Sr. RENALDO RAMOS RODRIGUES deverá apresentar mensalmente até o décimo dia corrido do mês subsequente, os comprovantes de
pagamentos ajustados, conforme item "a" acima;
C) o Sr. RENALDO RAMOS RODRIGUES ficará impossibilitado de firmar qualquer contrato com a administração pública - seja proveniente de
procedimento licitatório inexigilidade ou dispensa -, seja ela direta ou indireta, pelo prazo de 02 (dois) anos, tendo início com a homologação do
presente;
D) na hipótese de descumprimento da cláusula presente na alínea c, o Sr. RENALDO RAMOS RODRIGUES deverá pagar uma multa de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), não podendo ser esta parcelada.
DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA 2ª. Fica reservado ao Ministério Público Estadual o direito de homologar em juízo, unilateralmente, o presente acordo, para fins
de constituição de título executivo judicial.
CLÁUSULA 3ª. O descumprimento injustificado de quaisquer das obrigações previstas no atinente as alíneas a e b da cláusula 1ª também
importará na aplicação imediata de multa R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser executada judicialmente, assumindo a compromitente pessoalmente
tal obrigação, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e da adoção das medidas judiciais e administrativas cabíveis, incluindo
execução específica na forma estatuída no art. 5º, § 6º, da Lei Federal nº 7.347/1985, e no art. 536, do CPC.
Parágrafo único: Os recursos da(s) multa(s) serão revertidos ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme o
art. 3º, VI e XIV da Lei Estadual n.º 5.398/2004.
CLÁUSULA 4ª: O presente Termo de Ajustamento de Conduta não impede o Ministério Público de apurar possível abandono de cargo público,
ou enriquecimento ilícito, em Inquérito Civil próprio, para fins de ressarcimento ao erário, bem como punição criminal.
CLÁUSULA 5ª: O Ministério Público do Piauí fará publicar este Termo de Ajustamento de Conduta via DOEMPI.
CLÁUSULA 6ª: O investigado somente iniciará o cumprimento do presente TAC, após a homologação do mesmo pelo CSMP/PI, cabendo ao
investigado acompanhar esta providência em DOEMPI.
CLÁUSULA 7ª: O Ministério Público acompanhará, nos termos da Resolução de nº 179/2017 do CNMP, a execução do Termo de Ajustamento
de Conduta através de Procedimento Administrativo, sendo arquivado caso ocorra o seu devido cumprimento.
CLÁUSULA 8ª: Após o cumprimento das obrigações pelo acordante, este fica livre de Ação de Improbidade Administrativa no atinente a falta às
sessões da casa legislativa, não e eximindo, como já dito anteriormente de o Ministério Público de apurar possível abandono de cargo público,
ou enriquecimento ilícito em Inquérito Civil próprio, para fins de ressarcimento ao erário, bem como de punição criminal.
Pelo Promotor de Justiça abaixo subscrito, foi referendado o compromisso celebrado com base no Art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/85, sendo conferida
a natureza de título executivo extrajudicial.
Fica eleito o foro de Fronteiras/PI, para dirimir qualquer dúvida decorrente deste termo, inclusive eventual ação executiva, consistente em
obrigação de fazer, nos termos da Lei 7.347/85, com renúncia a qualquer outro.
Portanto, justos e acertados, firma o Sr. RENALDO RAMOS RODRIGUES o presente termo de compromisso para que surta seus jurídicos e
legais efeitos.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
RENALDO RAMOS RODRIGUES
Acordante
JOSÉ DIUMAR DA SILVA CARVALHO JÚNIOR
Advogado do acordante

3.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS24738
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALTOS/PI
PORTARIA Nº 029/2022
INQUÉRITO CIVIL 007/2022
SIMP nº 000220-154/2022
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI, por meio do Promotor de Justiça in ine
assinado, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no art. 129, II e VI, da Constituição Federal; art. 36, VI, da Lei
Complementar nº 12/1993; art. 26, I, da Lei Federal nº 8.625/93; na forma regulada pela Resolução CNMP nº 174/2017 e:
CONSIDERANDO ser o Ministério Público instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988);
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eiciência (art. 37,
caput);
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça recebeu Ofício nº 009/2022/CACOP, com base no encaminhamento de Representação
formulada pelo Senhor Warton Matias Lacerda e Oliveira, relatando supostas irregularidades na contratação da Construtora Naza Eireli para
reforma e ampliação das escolas municipais de Altos-PI;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 3º, caput, da Resolução CNMP nº 174/2017, a notícia de fato deverá ser apreciada no prazo de 30
(trinta) dias, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até o prazo de 90 (noventa) dias, e, caso vencido esse prazo, deverá ser instaurado o
procedimento próprio;
CONSIDERANDO que o Ministério Público detém, dentre suas atribuições constitucionais e infraconstitucionais, a promoção da defesa do
patrimônio público.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato em Inquérito Civil Público, com fundamento na Resolução nº 23/2007 - CNMP para investigar e apurar as
condutas narradas nesta Portaria, determinando as seguintes diligências:
1) Seja a presente PORTARIA autuada juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro eletronicamente no
SIMP/MPPI;
2) Nomeio como secretária para este procedimento, a Servidora Camila Barbosa, com fulcro no Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
3) Encaminha-se a presente Portaria para publicação do DOMPI, comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público e ao CACOP;
4) Expeça-se ofício para o Município de Altos-PI, REQUISITANDO, no prazo de até 30(trinta) dias úteis, cópia do Procedimento licitatório
mencionado nos autos;
5) Expeça-se ofício para o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, informando que esta Promotoria de Justiça não teve acesso aos protocolos nº
002485/2022 e 003621/2022, solicitando cópia dos arquivos;
6) Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes de recebimento e certificação;
7) Em sede de diligência inicial determino o cumprimento constante no despacho de conversão.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.
Altos-PI, 30 de Junho de 2022.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça

3.6. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24739
PORTARIA 29ª P.J. Nº 070/2022
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 002/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa da saúde pública,
por seu representante legal signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República 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, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do Art. 196 da Lei Magna o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a obrigação do município em organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações
e serviços públicos de saúde;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas frente a vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO a representação ofertada nesta Promotoria de Justiça, noticiando e pedindo providências emapurar possíveis
irregularidades no armazenamento de vacinas contra a COVID-19 na UBS Clementino Neto - Nazária;
RESOLVE:
CONVERTER o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, e resolução nº 001, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores do Ministério
Público do Estado do Piauí, a fim deapurar possíveis irregularidades no armazenamento de vacinas contra a COVID-19 na UBS
Clementino Neto - Nazária,adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes
diligências:
1. Autue-se a presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
2. Nomeia-se a Sra. CELINA MADEIRA CAMPOS MARTINS para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução
nº 23 do CNMP;
3. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e
Cidadania - CAODS, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
4. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial do Ministério Público do
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Estado do Piauí), conforme preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público;
5. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Cumpra-se.
Teresina, 21 de julho de 2022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ

3.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UNIÃO 24740
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 30/2022
SIMP 000240-143/2021
PORTARIA nº 40/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por sua Promotora de Justiça adiante assinada, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VI, IX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos, dos serviços de relevância pública e aos
direitos assegurados na Constituição Federal, na forma do seu art. 129, inciso II, para tanto promovendo as medidas necessárias à garantia de
tais direitos;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outras, a acompanhar o cumprimento das cláusulas de termos ajustados (medidas de proteção) no âmbito das Promotorias de Justiça, bem como
para apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDOque o PA será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da
publicidade dos atos;
CONSIDERANDO o disposto no Procedimento Preparatório De Inquérito Civil (PP) SIMP 000240-143/2021, que tinha como objetivo apurar
suposta irregularidade na realização do Teste Seletivo nº 001/2021, visto a possibilidade de realização de concurso público para provimento de
cargos no Município de União;
CONSIDERANDO o Parecer n. 68/2021 do CACOP, entendeu-se possível, juridicamente, a contratação temporária para o cargo de Professores
com carga horária de 20 horas, pois presentes os requisitos de tempo determinado, existência de Lei reguladora e necessidade temporária de
excepcional interesse público. Quanto ao Teste Seletivo n.º 001/2021 ter como objeto a formação de Cadastro Reserva (CR) não ser compatível
com a necessidade de serviço temporário e excepcional, requisito essencial da contratação temporária, restou retificado o edital, de modo que
não persiste a irregularidade;
CONSIDERANDO que o Município de União já firmou contrato com a Universidade Federal do Piauí para realização de concurso público,
estando o cronograma atrasado;
RESOLVE:
CONVERTER o PP SIMP 000240-143/2021 no presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 30/2022, com a finalidade acompanhar a
realização de concurso público para provimento de cargos no Município de União, DETERMINANDO-SE, desde já, as seguintes diligências:
1) A ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente no SIMP;
2) A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria de Justiça SILAYLLA MARIA AMORIM RODRIGUES e SÂMIO FALCÃO MENDES FILHO, para
secretariarem este procedimento;
3) O ENCAMINHAMENTO do arquivo em formato word à Secretaria Geral para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico (DOEMP/PI),
certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial, bem como ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e
Defesa do Patrimônio Público (CACOP) e ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento;
4) A FIXAÇÃO do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
5) A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Comissão Especial para promover o acompanhamento do Concurso Público no Município de União, em nome de
seu Presidente Iran Cunha Silva, para que, em 10 (dez) dias úteis, apresente informações acerca do novo cronograma do concurso em questão;
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
União/PI, data da assinatura eletrônica.
(assinado digitalmente)
FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS
Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça (PJ) de União
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 31/2022
SIMP 000530-143/2021
PORTARIA nº 41/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por sua Promotora de Justiça adiante assinada, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VI, IX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos, dos serviços de relevância pública e aos
direitos assegurados na Constituição Federal, na forma do seu art. 129, inciso II, para tanto promovendo as medidas necessárias à garantia de
tais direitos;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outras, a acompanhar o cumprimento das cláusulas de termos ajustados (medidas de proteção) no âmbito das Promotorias de Justiça, bem como
para apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDOque o PA será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da
publicidade dos atos;
CONSIDERANDO O as disposições da Lei nº 10.741/2005 - Estatuto do Idoso;
CONSIDERANDO que o PA será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da
publicidade dos atos;
CONSIDERANDO o disposto na NOTÍCIA DE FATO (NF) SIMP 000530-143/2021, com o objetivo de averiguar situação de vulnerabilidade da
idosa Ana Manoelina Torres Viana, vulgo Nazida, de 90 anos;
CONSIDERANDO que decorreu o prazo de prorrogação sem que todos os fatos constantes na NF em questão fossem apurados;
RESOLVE:
CONVERTER a NF SIMP 000530-143/2021 no presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 31/2022, com o objetivo de averiguar
situação de vulnerabilidade da idosa Ana Manoelina Torres Viana, vulgo Nazida, de 90 anos, DETERMINANDO-SE, desde já, as seguintes
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diligências:
1) A ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente no SIMP;
2) A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria de Justiça SILAYLLA MARIA AMORIM RODRIGUES e SÂMIO FALCÃO MENDES FILHO, para
secretariarem este procedimento;
3) O ENCAMINHAMENTO do arquivo em formato word à Secretaria Geral para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico (DOEMP/PI),
certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial, bem como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e
Cidadania(CAODEC) e ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento;
4) A FIXAÇÃO do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
Após realização das diligências supra, o representante do Ministério Público voltará aos autos para análise e ulteriores deliberações.
Cumpra-se com urgência.
União/PI, data da assinatura eletrônica.
(assinado digitalmente)
FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS
Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça (PJ) de União

3.8. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS24741
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Averiguar a integração do município de Monsenhor Hipólito-PI ao Sistema Nacional de Trânsito, no âmbito da competência legislativa
imposta no Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97).
PORTARIA nº 48/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por este
Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no uso de suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da
Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a", da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
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 (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDOcompetir ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Constituição Federal,
dentre eles os princípios da legalidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas
destinadas a assegurar esse direito (art. 1º, § 2º);
CONSIDERANDOque o Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, nos termos do
art. 7º do CTB, cabendo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios organizar os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações (art. 8º do mesmo Código);
CONSIDERANDO que os arts. 21, 24 e 74 a 76 do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem obrigações para os municípios pertinentes à
gestão do trânsito nas vias municipais;
CONSIDERANDO que o descumprimento do estabelecido nos os arts. 21, 24 e 74 a 76 do CTB tem causado diversas infrações administrativas e
penais,
estabelecidas nos artigos 228, 303, 307, 309, 310 e 311, todos do CTB;
CONSIDERANDOque em grande parte a contravenção penal de perturbação do sossego - art. 42 da Lei de Contravenções Penais - é causada
por sons automotivos (paredões e etc.);
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO,
adotando-se as seguintes providências:
Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ nº
931/2019);
Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico, à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí e à Secretaria Geral do Ministério
Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia da presente, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI;
Oficie-se o Prefeito Municipal de Monsenhor Hipólito-PI, o Exmo.Antônio Djalma BezerraPolicarpo,REQUISITANDO, noprazode 10(dez)dias
úteis, informações por escrito e fundamentadas, instruindo-se com documentos, sobre a existência de:
Órgão executivo de trânsito municipal ou convênios celebrados com os demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito para a
fiscalização de trânsito;
Convênio com a Polícia Militar para a fiscalização dos sons automotivos (paredões e etc.) ou órgão municipal para fins de
cumprimento do art. 228 do CTB;
Implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dispositivos e os equipamentos de controle viário.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação de instauração de procedimento administrativo e de requisição formulada pelo Ministério Público,
com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de praxe.
Procedidas às diligências e encerrado o prazo para resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIOVERDEJOG.JÚNIOR
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Averiguar a integração do município de Bocaina-PI ao Sistema Nacional de Trânsito, no âmbito da competência legislativa imposta no
Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97).
PORTARIA nº 53/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por este
Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no uso de suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da
Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a", da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
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 (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal);
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CONSIDERANDOcompetir ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Constituição Federal,
dentre eles os princípios da legalidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas
destinadas a assegurar esse direito (art. 1º, § 2º);
CONSIDERANDOque o Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, nos termos do
art. 7º do CTB, cabendo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios organizar os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações (art. 8º do mesmo Código);
CONSIDERANDO que os arts. 21, 24 e 74 a 76 do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem obrigações para os municípios pertinentes à
gestão do trânsito nas vias municipais;
CONSIDERANDO que o descumprimento do estabelecido nos os arts. 21, 24 e 74 a 76 do CTB tem causado diversas infrações administrativas e
penais,
estabelecidas nos artigos 228, 303, 307, 309, 310 e 311, todos do CTB;
CONSIDERANDOque em grande parte a contravenção penal de perturbação do sossego - art. 42 da Lei de Contravenções Penais - é causada
por sons automotivos (paredões e etc.);
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO,
adotando-se as seguintes providências:
Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ nº
931/2019);
Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico, à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí e à Secretaria Geral do Ministério
Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia da presente, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI;
Oficie-se o Prefeito Municipal de Bocaina-PI, o Exmo. Erivelto deSá Barros, REQUISITANDO, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informações
por escrito e fundamentadas, instruindo-se com documentos, sobre a existência de:
Órgão executivo de trânsito municipal ou convênios celebrados com os demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito para a
fiscalização de trânsito;
Convênio com a Polícia Militar para a fiscalização dos sons automotivos (paredões e etc.) ou órgão municipal para fins de cumprimento do art.
228 do CTB;
Implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dispositivos e os equipamentos de controle viário.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação de instauração de procedimento administrativo e de requisição formulada pelo Ministério Público,
com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de praxe.
Procedidas às diligências e encerrado o prazo para resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIOVERDEJOG.JÚNIOR
Promotor de Justiça
6ªPROMOTORIADEJUSTIÇADEPICOS
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Averiguar a integração do município de Francisco Santos-PI ao Sistema Nacional de Trânsito, no âmbito da competência legislativa
imposta no Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97).
PORTARIA nº 47/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por este
Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no uso de suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da
Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a", da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
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 (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDOcompetir ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Constituição Federal,
dentre eles os princípios da legalidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas
destinadas a assegurar esse direito (art. 1º, § 2º);
CONSIDERANDOque o Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, nos termos do
art. 7º do CTB, cabendo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios organizar os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações (art. 8º do mesmo Código);
CONSIDERANDO que os arts. 21, 24 e 74 a 76 do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem obrigações para os municípios pertinentes à
gestão do trânsito nas vias municipais;
CONSIDERANDO que o descumprimento do estabelecido nos os arts. 21, 24 e 74 a 76 do CTB tem causado diversas infrações administrativas e
penais, estabelecidas nos artigos 228, 303, 307, 309, 310 e 311, todos do CTB;
CONSIDERANDOque em grande parte a contravenção penal de perturbação do sossego - art. 42 da Lei de Contravenções Penais - é causada
por sons automotivos (paredões e etc.);
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO,
adotando-se as seguintes providências:
Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ nº
931/2019);
Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico, à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí e à Secretaria Geral do Ministério
Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia da presente, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI;
Oficie-se o Prefeito Municipal de Francisco Santos-PI, o Exmo. LuísJosé de Barros, REQUISITANDO, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
informações por escrito e fundamentadas, instruindo-se com documentos, sobre a existência de:
Órgão executivo de trânsito municipal ou convênios celebrados com os demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito para a
fiscalização de trânsito;
Convênio com a Polícia Militar para a fiscalização dos sons automotivos (paredões e etc.) ou órgão municipal para fins de cumprimento do art.
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228 do CTB;
Implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dispositivos e os equipamentos de controle viário.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação de instauração de procedimento administrativo e de requisição formulada pelo Ministério Público,
com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de praxe.
Procedidas às diligências e encerrado o prazo para resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIOVERDEJOG.JÚNIOR
Promotor de Justiça
6ªPROMOTORIADEJUSTIÇADEPICOS
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
SIMP 000052-093/2022
Objeto: Averiguar a integração do município de Santa Cruz do Piauí ao Sistema Nacional de Trânsito, no âmbito da competência legislativa
imposta no Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97).
PORTARIA nº 51/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por este
Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no uso de suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da
Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a", da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
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 (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDOcompetir ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Constituição Federal,
dentre eles os princípios da legalidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas
destinadas a assegurar esse direito (art. 1º, § 2º);
CONSIDERANDOque o Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, nos termos do
art. 7º do CTB, cabendo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios organizar os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações (art. 8º do mesmo Código);
CONSIDERANDO que os arts. 21, 24 e 74 a 76 do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem obrigações para os municípios pertinentes à
gestão do trânsito nas vias municipais;
CONSIDERANDO que o descumprimento do estabelecido nos os arts. 21, 24 e 74 a 76 do CTB tem causado diversas infrações administrativas e
penais, estabelecidas nos artigos 228, 303, 307, 309, 310 e 311, todos do CTB;
CONSIDERANDOque em grande parte a contravenção penal de perturbação do sossego - art. 42 da Lei de Contravenções Penais - é causada
por sons automotivos (paredões e etc.);
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO,
adotando-se as seguintes providências:
Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ nº
931/2019);
Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico, à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí e à Secretaria Geral do Ministério
Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia da presente, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI;
Oficie-se o Prefeito Municipal de Santa Cruz do Piauí, o Exmo.Francisco Barroso de Carvalho Neto, REQUISITANDO, no prazo de 10
(dez)dias úteis, informações por escrito e fundamentadas, instruindo-se com documentos, sobre a existência de:
Órgão executivo de trânsito municipal ou convênios celebrados com os demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito para a
fiscalização de trânsito;
ConvêniocomaPolíciaMilitarparaafiscalizaçãodossonsautomotivos(paredõeseetc.)ouórgãomunicipalparafinsde
cumprimentodoart.228doCTB;
Implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dispositivos e os equipamentos de controle viário.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação de instauração de procedimento administrativo e de requisição formulada pelo Ministério Público,
com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de praxe.
Procedidas às diligências e encerrado o prazo para resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIOVERDEJOG.JÚNIOR
PromotordeJustiça
ID: 34648765/2
Procedimento Administrativo - Controle Externo da Atividade Policial SIMP nº 000645-361/2021
Objeto: Apurar a omissão da Delegacia da Mulher de Picos-PI em instaurar o procedimento investigatório para apurar a suposta prática dos
crimes de maustratos e de estupro de vulnerável, tendo como vítima a adolescente B.S.O, e como supostos autores Zeneide Maria de Sousa e
Leopoldino.
PORTARIA nº 15/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,
através da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, por seu Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no exercício de suas funções legais e
constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que deixa a
cargo do membro do Ministério Público, após a verificação do vencimento o prazo da Notícia de Fato, a instauração do procedimento adequado
para acompanhamento ou apuração;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato registrada no SIMP sob o nº 000645-361/2021, para exercer o controle externo da
ID: 34648765/3
atividade policial em relação à suposta omissão da Delegacia da Mulher de Picos-PI em instaurar o procedimento investigatório para apurar a
suposta prática dos crimes de maustratos e de estupro de vulnerável, tendo como vítima a adolescente B.S.O, e como supostos autores Zeneide
Maria de Sousa e Leopoldino;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar
continuadamente políticas públicas e instituições, e de apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que o art. 43, III, 'd', da Resolução CPJ/PI nº 04, de 30 de setembro de 2019, do Colégio de Procuradores de Justiça do
Ministério Púbico do Estado do Piauí, estabelece que é atribuição da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI instaurar procedimentos
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administrativos relativos ao Controle Externo da Atividade Policial;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para apurar os fatos narrados, e que o prazo de tramitação da Notícia de Fato se
encontra encerrado, não cabendo mais prorrogação;
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
ID: 34648765/4
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ
nº 931/2019);
- Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia do
presente, para publicação no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
- Encaminhe-se o presente procedimento para a Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos-PI, para o acompanhamento do prazo
de resposta do ofício de ID n.º 34627792;
- Oficie-se o Corregedor Geral da Polícia Civil-PI, o Exmo.Dr.Jetan PinheiroBarbosa, instruindo-se com cópia do presente procedimento, para
ciência da instauração do presente procedimento, bem como para a adoção das providências cabíveis, em relação a mora da autoridadepolicial
responsável pela Delegacia da Mulher de Picos-PI, a Dra. Maria Robianne Nunes Belém, na prestação de esclarecimentos quanto a
instauração do devido procedimento investigatório, para apurar a suposta prática dos crimes de maus-tratos e de estupro de vulnerável,
praticados na cidade e comarca de Picos-PI, tendo como vítima a adolescente B.S.O, e como supostos autores Zeneide Maria de Sousa e
Leopoldino.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação de instauração de procedimento administrativo e de requisição formulada pelo Ministério Público,
com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de praxe.
ID: 34648765/5
Procedidas às diligências e esgotado o prazo para resposta, junte- se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIOVERDEJOG.JÚNIOR
Promotor de Justiça

3.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS24742
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 06/2021 (SIMP nº 000044-293/2021)
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento administrativo instaurado com o objetivo de apurar suposta situação de risco envolvendo as crianças L. B. de A. e A. C.
de A, filhos de Diego da Silva Dias e Francisca Fabíola Araújo dos Santos.
Expediu-se nestes autos o Ofício nº 25/2021-PJCC ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Capitão de Campos, solicitando relatório
social atualizado do caso.
Aos ID's 32690953 34063361, juntou-se relatório social do Conselho Tutelar.
No dia 28/03/2022, a Senhora Rosilda Alves de Araújo trouxe à Promotoria de Justiça os seus documentos pessoais e dos menores, conforme
consta no ID. 53246533.
Juntou-se aos autos o protocolo da petição inicial, sob processo nº 0801147-14.2022.8.18.0088, de Ação de Guarda c/c pedido liminar de guarda
provisória das crianças acima mencionadas, em favor de ROSILDA ALVES DE ARAÚJO, avó materna. Importante mencionar que a guarda
provisória foi deferida por decisão judicial proferida no dia 04/04/2022, conforme consta nos documentos acostados ao ID. 53332967.
É o relatório.Passamos à decisão.
Conforme se deduz das informações dos autos, este Órgão Ministerial ingressou com Ação de Guarda das crianças L. B. de A. e A. C. de A em
favor da avó materna, o que foi deferido provisoriamente pelo juízo da Comarca de Capitão de Campos.
Dessa forma, verifica-se que não subsiste a situação de risco envolvendo as mencionadas crianças, que estão atualmente sob a guarda legal de
um responsável.
Diante disso, tendo em vista que o objeto do presente procedimento foi solucionado, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente procedimento,
com base no art. 13 da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Ademais, considerando que o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente comunicou os fatos em razão de dever de ofício, deixo de
comunicá-lo sobre o arquivamento dos autos.
Comunique-se ao CSMP.
Publique-se. Cumpra-se.
Capitão de Campos-PI, 26 de abril de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça respondendo

3.10. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA 24743
SIMP N.º 000383-426/2022
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato encaminhada por meio da Ouvidoria do MPPI, a qual o denunciante relata a suposta acumulação de carga horária de
trabalho pelo servidor do Município de Madeiro RAIMUNDO GOMES DE ARAÚJO.
Em apertada síntese, o denunciante aponta que o servidor retrocitado estaria acumulando carga horária de 40 horas no Município de Madeiro e
40 horas no Estado do Piauí, ambas relacionadas ao cargo de professor, de modo que neste último a carga horária inicial seria de 20 horas e o
denunciado teria solicitado mais 20 horas. Além disso, o denunciante relata que o denunciado teria colocado um terceiro para laborar no seu
lugar. Portanto, o denunciante entende que o acúmulo de 80 horas semanais seria impossível de o denunciado cumprir.
Como prova do suposto ilícito, o denunciante anexa páginas extraídas do portal da transparência dos respectivos entes, contudo,
desacompanhadas do link da fonte extraída e de outros documentos necessários para eventual comprovação do ilícito.
É o relato do necessário.
Pois bem.
A Constituição da República permite a acumulação remunerada de cargos públicos, desde que preenchidos os seguintes requisitos:
Art. 37.
XVI-[...]quandohouvercompatibilidadedehorários,observadoemqualquercaso o dispostono inciso XI:
a de dois cargos de professor;
adeumcargodeprofessorcomoutrotécnicooucientífico;
Com efeito, além da necessidade de o acúmulo de cargos incidir sobre tais hipóteses (com rol taxativo), é preciso que haja compatibilidade de
horários entre os cargos acumulados.
Não obstante, é preciso destacar que as atividades de magistério possuem peculiaridades relacionadas à natureza especial de sua jornada de
trabalho.
Nessa esteira, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede do julgamento do REsp 1.569.560-RJ (Informativo nº 644), endossou
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posição defendida pelo sindicato dos professores de que a hora-aula desses profissionais não é de 60 (sessenta) minutos, mas sim de 50 ou 45
minutos. Assim, esses 10 ou 15 minutos que faltam para que a hora-aula complete 1 "hora de relógio" (60 minutos) devem ser considerados
como atividade de interação com os educandos (atividade de aula), não podendo ser computados como tempo de atividade extraclasse (art. 4º,
§4º, da Lei nº 11.738/2008).
Vê-se que, em decorrência da jornada de trabalho diferenciada dos professores, os regramentos legais pertinentes dão ampla margem para que
esses profissionais compartilhem o tempo de trabalho em sala de aula com outras atividades relacionadas à área de educação, a exemplo de
pesquisa, estudo, correção de provas, planejamento do conteúdo programático, dentre outras.
Nesse sentido, observe-se a previsão do artigo 67, inciso V, da Lei nº 9.394/1996, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional,
v.:
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização do profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e
dos planos de carreira do magistério público:
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento
periódico remunerado para esse fim;
- piso salarial profissional;
- progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho;
-períodoreservadoaestudos,planejamentoeavaliação,incluídona cargade trabalho;
- condições adequadas de trabalho. (Grifou-se).
Conclui-se, pois, que há possibilidade jurídica de exercício de outras tarefas além da docência em sentido estrito, inclusive, em ambientes outros
que não a sala de aula, o que enfraquece a ideia de esgotamento físico e mental dos profissionais que exercessem expressiva carga horária
semanal no magistério.
Deveras, conforme adiantado alhures, a jornada especial de trabalho dos professores torna razoável assumir que é possível a acumulação de
cargas horárias que totalizem 80 (oitenta) horas semanais.
Como suma do raciocínio, ainda no mês de abril de 2019, a 1ª Turma do STF firmou a tese segundo a qual
"aacumulaçãodecargospúblicosdeprofissionaisda área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de
60horassemanais previstoem norma infraconstitucional,poisinexiste talrequisito
na Constituição Federal. O único requisito estabelecido para a acumulação é acompatibilidade de horários no exercício as funções,
cujo cumprimento deveráser aferido pela administração pública", consolidando entendimento dos Tribunais Superiores nesse sentido (1ª
Turma [RE 1176440/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 9/4/2019 (Info 937)], 2ª Turma do STF [RMS 34257 AgR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, julgado em 29/06/2018] e 1ª Seção do STJ [REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019]).
Conquanto a tese transcrita tenha se firmado para os profissionais da área de saúde, sua fundamentação é plenamente aplicável aos agentes da
educação.
Portanto, o objeto cinge-se apenas em relação à comprovação de impossibilidade de cumprimento da carga horária questionada pelo
denunciante, e a suposta admissão irregular de pessoa para exercer funções em cargo de provimento efetivo, por ato deliberado do seu
ocupante.
No entanto, à míngua de provas acuradas dos supostos ilícitos ventilados, há necessidade de elementos probatórios mínimos para o devido
prosseguimento das investigações.
Vê-se, portanto, a necessidade de justa causa para continuidade da investigação ou propositura de ação civil pública, conforme explica o julgado
abaixo, in verbis.:
"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10 DA LEI Nº 8.429/92.
REJEIÇÃO LIMINAR COM FULCRO NO ART. 17, § 8º DA LEI Nº 8.429/92. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SEGUROS E SÉRIOS DA CONDUTA
ÍMPROBA. PRESENÇA. FASE PRELIMINAR DA AÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. RESGUARDO DO
INTERESSE PÚBLICO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
[...]. - A comprovação da justa causa (lastro mínimo de indíciosou provas da materialidade e da autoria) é imprescindível nasações
sancionatórias, a fim de evitar o ajuizamento temeráriodessasações,quetêmcomoobjetivoaimposiçãodepenalidades limitadoras de
direitos e garantias fundamentais, desorte que, na ausência de provas ou elementos de convicçãopara o julgador, a ação civil pública
por ato de improbidade deveserrejeitada liminarmente.[...].
(TRF-2. AC 00003883220134025115 RJ. 7ª Turma Especializada. Rel. Sérgio Schwaitzer. Julgado em: 16/09/16)."
Assim sendo, recebo a Manifestação do Denunciante como Notícia de Fato (nº 49/2021, SIMP N.º 000037-426/2021), e determino as seguintes
providências:
Expeça-se ofício ao Município de Madeiro à SEDUC-PI, solicitando as seguintes informações:
cópia do termo de compromisso e posse de RAIMUNDO GOMES DE ARAÚJO;
cópia da lei que instituiu o plano de carreira dos profissionais do magistério e do capítulo/parte que versa sobre a carga horária de trabalho ;
extrato de ponto eletrônico dos últimos 06 (seis) meses ou cópias de folhas de frequência escolar;
comprovante de requerimento de licença sem vencimentos, se houver.
após, notifique-se o denunciado para ser ouvido nesta promotoria. Cumpra-se.
Publique-se.
Luzilândia (PI), datado eletronicamente.
MÁRCIA AÍDA DE LIMA SILVA
Promotora de Justiça - Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Camp Maior respondendo pela Promotoria de Justiça de Luzilândia
Portaria PGJ/PI N.º 2336/2022

3.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BURITI DOS LOPES 24744
CLASSE: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 14/2020
SIMP Nº: 000943-284/2020
PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ X MUNICÍPIO DE CAXINGÓ
ASSUNTO: ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE TRANSIÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAXINGÓ
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Cuidam os autos de procedimento administrativo instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça com o intuito de acompanhar o processo de
transição municipal da equipe de governo de Caxingó.
Portaria de instauração do procedimento de ID nº 32224141.
Juntada aos autos no evento de ID nº 32224299, a informação da composição da Equipe de Transição, e requerimento da Coordenadora da
comissão de transição do prefeito eleito, solicitando providências do Ministério Público em razão de atraso de entrega da documentação
imprescindível para o processo pela equipe do ex-prefeito.
Expedição de ofício nº 203/2020-PJCBL endereçado à Coordenadora da Comissão de Transição de Gestão da Prefeitura de Caxingó, senhora
Silmara Cristina Cardoso dos Santos Veras, solicitando envio da complementação da documentação - ID nº 32230243.
Comunicação de instauração do procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público, à Coordenadora da equipe de transição da gestão
municipal, ao Coordenador da Comissão de transição de gestão de Caxingó há época dos fatos, ao ex-Prefeito Municipal, ao Prefeito eleito Página 18
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documentos de ID's nº 32230483, 32231763, 32231900, 32231960, e 32232012 dos autos.
Documentos recebidos da Comissão de Transição de gestão 2020/2024, representada por Silmara Cristina Cardoso dos Santos, relacionados
aos requerimentos e ofícios feitos pela equipe do prefeito eleito direcionados ao ex-Prefeito - ID nº 32252126.
Relatório da Comissão de Transição do ex-prefeito de Caxingó recebido fisicamente e digitalizado, anexado aos ID nº 32375321, 32395303 e
32395673.
Juntada do rol de documentos solicitados e entregues à Coordenação de Transição - gestão 2021-2024, anexados ao ID nº 32409850.
Foram encaminhados pela equipe de transição os seguintes documentos: demonstrativo das despesas, extratos bancários, termos de contratos,
contratos temporários, quadro atual de servidores, relação de estabelecimentos da rede municipal de ensino, quantidade de alunos matriculados
e daqueles dependentes de transporte escolar, dentre outros documentos relativos à organização da rede municipal de educação, dos períodos
solicitados - cf. ID nº 32409850.
É o relatório. Passa-se a decidir.
O cerne do presente procedimento administrativo foi, em síntese, expedir-se orientações e fiscalizar o cumprimento das regras de transição
governamental contidas em Instrução Normativa do TCE/PI.
Como se observa dos documentos acostadas, todas as requisições da equipe do governo eleito foram atendidas, e não foram identificadas
irregularidades capazes a ensejar adoção de medidas por este Órgão Ministerial.
Do exposto,considerando que a Prefeitura Municipal de Caxingó, por meio de seus gestores, atenderam as determinações solicitadas pelo
Ministério Público, em cumprimento a Lei Estadual nº 6.253, de 22 de Agosto de 2012, este Agente Ministerial promove o encerramento e
ARQUIVAMENTO nos termos do art. 12, da Resolução nº 174/2017, do CNMP.
Outrossim, em cumprimento ao teor do art. 12, da citada Resolução, comunique-se o CSMP, para fins de controle finalístico.
Comunique-se o CACOP, encaminhando cópia da presente decisão.
Publique-se esta decisão no mural da Promotoria pelo prazo de 10 (dez) dias, bem como no Diário Eletrônico Oficial do Ministério Público, para
fins de publicidade.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Após, certifique-se nos autos o decurso do prazo e arquive-se o feito na Promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12, da
Resolução CNMP nº 174/2017.
Buriti dos Lopes (PI), 22 de Julho de 2022.
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
TAXONOMIA: NOTÍCIA DE FATO
SIMP N° 000330-284/2020
REQUERENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ (COREN-PI)
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS
ASSUNTO: DISPENSAÇÃO DE EPI'S PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MURICI DOS PORTELAS
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato instaurada no âmbito desta Promotoria de Justiça tendo em vista o recebimento do Ofício GAB/COREN/PI Nº
094/2020, encaminhado pelo Coordenador do Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19, da região de
Parnaíba-PI.
Foi encaminhado através do citado ofício o Relatório compilado de denúncias encaminhadas por meio da Ouvidoria do COREN-PI a respeito de
insuficiência de equipamentos de proteção individual (EPI's) e outras irregularidades durante o período da pandemia em várias unidades de
saúde em todo o Estado. Conforme relatório, nos dias 17/04/2020 e 24/04/2020 foram encaminhadas denúncia a respeito da insuficiência de
equipamentos de proteção individual (EPI's), como máscaras de proteção, pela Prefeitura de Murici dos Portelas.
Despacho no evento de ID nº 31401525, determinando a expedição de ofícios ao Prefeito e à Secretaria Municipal de Saúde, para que informem
sobre a regularidade da dispensação dos EPI's adequados aos profissionais de saúde do Município.
Em resposta, anexada no evento de ID nº 31443442, o gestor público de Murici dos Portelas informou que o Município adotou todas as medidas
necessárias ao combate da pandemia do Coronavírus (COVID-19), e que todos os equipamentos de proteção aos profissionais de saúde
estavam sendo dispensados. Com isso, o gestor público requereu cópia do relatório do COREN-PI, para após, apresentar resposta.
Conforme ofício de ID nº 31446124, foi encaminhado cópia do relatório do COREN-PI para o Prefeito Municipal.
Ofício nº 043/2020, encaminhado pelo gestor público, anexado no evento de ID nº 31466762, em resposta, o gestor municipal negou a
veracidade das denúncias, aduzindo novamente que todos os cuidados sanitários foram adotados e houve fornecimento de materiais de proteção
a todos os profissionais que atuam na área da saúde, enfatizando ainda, que até a citada data não havia registro de nenhum caso confirmado de
COVID-19 no Município. Negou ainda, o requerido sobre o uso de máscaras de tecido pelos profissionais de saúde e, juntou ainda à resposta,
documentos comprobatórios acerca do que foi alegado.
Despacho de ID nº 31615319, determinando a expedição de ofícios ao COREN-PI, solicitando informações sobre os dados dos denunciantes,
caso não tenham sido feitas de forma sigilosa, e que encaminhe relatório da visita de inspeção realizada nas unidades de saúde do Município, no
dia 01/06/2020, conforme informado na resposta do gestor público colacionada aos autos.
Informações solicitadas do COREN-PI anexadas aos autos, onde foram constatadas pela fiscalização que faltavam aos profissionais que
trabalham naquela Unidade de Saúde denunciada os EPI's destacados no item 4.13, do Levantamento Situacional dos Riscos Relacionados à
COVID-19, e também, que foram feitas recomendações nos itens 5 e 6 - ID nº 31679920.
Despacho de ID nº 31693040 determinando a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações, inclusive com
documentação comprobatória, acerca da regularidade da dispensação dos EPI's e que encaminhe os planos de contingência referidos nas
considerações finais do Relatório de fiscalização.
Analisando os autos, a Secretaria de Saúde não apresentou resposta às solicitações feitas, relativas ao despacho de ID nº 31693040.
É o que basta relatar. Passa-se à decisão.
O cerne deste procedimento tinha por escopo verificar a regularização da dispensação de equipamentos de proteção individual aos profissionais
de saúde de Murici dos Portelas no período da primeira onda da pandemia do Coronavírus em 2020.
Em que pese as irregularidades constatadas, sucede que o quadro crítico pandêmico outrora considerado não mais subsiste, haja vista o avanço
da vacinação, que contribuiu sobremaneira para o achatamento da curva de transmissão e consequente diminuição do impacto coletivo causado
pelo agente patológico.
Nessa senda, tem-se que a atuação ministerial cumpriu os fins a que se destinou, não havendo necessidade de se perpetuar o presente
procedimento. Ressalte-se, por oportuno, que, caso surjam demandas específicas relacionadas à matéria, este Parquet voltará a atuar.
Neste afã, a atuação ministerial cumpriu seus fins, uma vez que não se verifica razões para determinar a conversão da notícia de fato em
procedimento administrativo, preparatório ou inquérito civil.
É importante ressaltar que os casos de infectados e o número de óbitos pelo novo Coronavírus (COVID-19) vem apresentando redução
significativa, à medida que ocorre o avanço das faixas etárias e grupos prioritários de vacinação.
Por fim, não se pode deixar de enfatizar que no município de Murici dos Portelas os casos de contaminação e mortes decorrentes do coronavírus
foram mínimos, situação que evidencia a adoção e acatamento das recomendações Ministeriais acerca do tema no período pandêmico pelos
gestores.
Isto posto, após estas análises supra, e como não há outras diligências a serem cumpridas, esta Promotoria de Justiça, por sua agente
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subaassinada, resolve arquivar o presente procedimento, nos termos do art. 4º, inciso I, da Resolução 174/2017, do CNMP.
Por fim, publique-se esta decisão no mural da Promotoria, pelo prazo de 10 (dez) dias, para fins de publicidade, e encaminhe-se cópia para
publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI.
Comunique-se o CAODS acerca do teor desta decisão. Dispensa-se a comunicação das partes envolvidas em razão do disposto no art. 4º, §2º
da Resolução nº 174/2017.
Cumpridas as determinações, dê-se baixa no SIMP, e arquive-se os autos.
Buriti dos Lopes (PI), 22 de Julho de 2022.
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
SIMP Nº 000417-284/2022
TAXONOMIA: ATENDIMENTO AO PÚBLICO
REQUERENTE: FREDERICO LUÍS REIS DE ALMEIDA
REQUERIDO: DELEGADO DE BURITI DOS LOPES
ASSUNTO: REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL
DESPACHO DE INDEFERIMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
Cuida-se de atendimento ao público registrado no SIMP sob nº 000417-284/2022, realizado através do WhatsApp funcional desta Promotoria de
Justiça, por meio do qual o reclamante Frederico Luís Reis de Almeida, já qualificado nos autos, relatou que registrou Boletim de Ocorrência (nº
00133949/2021) na Delegacia de Polícia Civil de Buriti dos Lopes, denunciando possível prática de crime de estelionato sentimental cometido por
Luana Rodrigues de Oliveira, em desfavor do reclamante.
Informa que, por meio de seus procuradores constituídos, requereu à autoridade policial a instauração de inquérito policial para apuração dos
fatos noticiados no dia 29/02/2022. Relata por fim, que no dia 30/05/2022, também por meio de seus causídicos, peticionou à autoridade policial
requerendo informações sobre a efetivação da instauração do procedimento policial, mas, até a presente data, não foi chamado para ser ouvido
em sede policial. Destarte, reclama providências deste Órgão Ministerial para apuração de possível omissão e crime de prevaricação por parte da
autoridade policial de Buriti dos Lopes.
Juntou ao atendimento a documentação anexada no evento de ID nº 53994804.
É o resumo dos fatos. Passa-se a decidir.
Inicialmente, cabe ressaltar que, sendo esta signatária titular da Promotoria de Justiça Única de Buriti dos Lopes de atribuição plena, é de seu
conhecimento a existência de ação penal em trâmite nesta comarca de Buriti dos Lopes acerca dos mesmos fatos noticiados pelo representante.
Os fatos foram relatados no inquérito policial nº 127/2022, encaminhado ao Poder Judiciário nos autos do processo nº 080061578.2022.8.18.0043. Foram analisados os fatos e provas carreadas ao caderno investigativo por este Parquet e, já ofereceu denúncia, que já foi
recebida e determinada a citação do reclamante.
Destaca-se que os documentos encaminhados pela parte reclamante a este Órgão Ministerial foram anexados também nos autos do citado
inquérito policial, e todos os elementos foram analisados pela autoridade policial objetivando apurar autorias e materialidades dos supostos
crimes denunciados por ambas as partes.
O boletim de ocorrência registrado pelo reclamante no dia 14/12/2021 e os demais comprovantes encaminhados, estão colacionados nos autos
do inquérito policial nº 127/2022, às págs. 22, do evento de ID nº 27260401 do processo nº 0800615-78.2022.8.18.0043.
Conforme relatório final (págs. 20/22 do inquérito policial, anexado no evento de ID nº 27260397 dos autos processuais nº 080061578.2022.8.18.0043 e os demais documentos colacionados ao feito), verifica-se que as todas as alegações do requerente foram analisadas pelo
Delegado de Polícia, que concluiu pela ausência de indícios de autoria e materialidade do crime de estelionato ou, outra infração penal a ser
atribuída à pessoa de Luana Rodrigues de Oliveira.
Com isso, se vislumbra que não houve omissão ou prática de crime de prevaricação por parte da autoridade policial, considerando que a matéria
foi submetida ao seu crivo, e decidida, com remessa ao Poder Judiciário, apenas dando capitulação jurídica e indicação de autoria e
materialidade delitiva de crime diversos daquele então denunciados pelo noticiante/reclamante.
Nesse ínterim, cabe mencionar que o Delegado de Polícia possui competência constitucionalmente definida para tomar decisões no âmbito das
investigações criminais, inclusive indeferindo diligências que considere desnecessárias ou não pertinentes, e para colher elementos que
subsidiem posterior indiciamento (ato privativo da autoridade policial). Senão vejamos:
Outrossim, a Lei nº 12.830/2013 determina o seguinte:
"Art. 2º. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais
e exclusivas de Estado.
(...)
§ 6º O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que
deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias." (grifos nossos).
Noutro giro, a Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, em seu art. 4º, inciso I, estatui que a Notícia de Fato será
arquivada "quando o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado."
À vista do acima expedido, considerando que não restaram demonstrados indícios de crime ou falta funcional praticados pela autoridade policial
e, que, inclusive, tal omissão não ocorreu pois os fatos relativos ao procedimento policial citado pelo noticiante/reclamante já estão sendo objeto
de apreciação judicial, determina-se o indeferimento de instauração de notícia de fato e arquivamento dos autos, com fulcro no art. do art.
4º, inciso I, da Resolução do CNMP nº 174/2017 e Nota Técnica nº 01/2019 do CAOCRIM-MPPI.
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 a parte noticiante/reclamante, encaminhando-se cópia da decisão, ressalva-se a faculdade de oferecimento de recurso em face do
citado decisum no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação, na forma do art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017, do CNMP.
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 (PI), 22 de Julho de 2022.
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
SIMP Nº 000417-284/2022
TAXONOMIA: ATENDIMENTO AO PÚBLICO
REQUERENTE: FREDERICO LUÍS REIS DE ALMEIDA
REQUERIDO: DELEGADO DE BURITI DOS LOPES
ASSUNTO: REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL
DESPACHO DE INDEFERIMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
Cuida-se de atendimento ao público registrado no SIMP sob nº 000417-284/2022, realizado através do WhatsApp funcional desta Promotoria de
Justiça, por meio do qual o reclamante Frederico Luís Reis de Almeida, já qualificado nos autos, relatou que registrou Boletim de Ocorrência (nº
00133949/2021) na Delegacia de Polícia Civil de Buriti dos Lopes, denunciando possível prática de crime de estelionato sentimental cometido por
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Luana Rodrigues de Oliveira, em desfavor do reclamante.
Informa que, por meio de seus procuradores constituídos, requereu à autoridade policial a instauração de inquérito policial para apuração dos
fatos noticiados no dia 29/02/2022. Relata por fim, que no dia 30/05/2022, também por meio de seus causídicos, peticionou à autoridade policial
requerendo informações sobre a efetivação da instauração do procedimento policial, mas, até a presente data, não foi chamado para ser ouvido
em sede policial. Destarte, reclama providências deste Órgão Ministerial para apuração de possível omissão e crime de prevaricação por parte da
autoridade policial de Buriti dos Lopes.
Juntou ao atendimento a documentação anexada no evento de ID nº 53994804.
É o resumo dos fatos. Passa-se a decidir.
Inicialmente, cabe ressaltar que, sendo esta signatária titular da Promotoria de Justiça Única de Buriti dos Lopes de atribuição plena, é de seu
conhecimento a existência de ação penal em trâmite nesta comarca de Buriti dos Lopes acerca dos mesmos fatos noticiados pelo representante.
Os fatos foram relatados no inquérito policial nº 127/2022, encaminhado ao Poder Judiciário nos autos do processo nº 080061578.2022.8.18.0043. Foram analisados os fatos e provas carreadas ao caderno investigativo por este Parquet e, já ofereceu denúncia, que já foi
recebida e determinada a citação do reclamante.
Destaca-se que os documentos encaminhados pela parte reclamante a este Órgão Ministerial foram anexados também nos autos do citado
inquérito policial, e todos os elementos foram analisados pela autoridade policial objetivando apurar autorias e materialidades dos supostos
crimes denunciados por ambas as partes.
O boletim de ocorrência registrado pelo reclamante no dia 14/12/2021 e os demais comprovantes encaminhados, estão colacionados nos autos
do inquérito policial nº 127/2022, às págs. 22, do evento de ID nº 27260401 do processo nº 0800615-78.2022.8.18.0043.
Conforme relatório final (págs. 20/22 do inquérito policial, anexado no evento de ID nº 27260397 dos autos processuais nº 080061578.2022.8.18.0043 e os demais documentos colacionados ao feito), verifica-se que as todas as alegações do requerente foram analisadas pelo
Delegado de Polícia, que concluiu pela ausência de indícios de autoria e materialidade do crime de estelionato ou, outra infração penal a ser
atribuída à pessoa de Luana Rodrigues de Oliveira.
Com isso, se vislumbra que não houve omissão ou prática de crime de prevaricação por parte da autoridade policial, considerando que a matéria
foi submetida ao seu crivo, e decidida, com remessa ao Poder Judiciário, apenas dando capitulação jurídica e indicação de autoria e
materialidade delitiva de crime diversos daquele então denunciados pelo noticiante/reclamante.
Nesse ínterim, cabe mencionar que o Delegado de Polícia possui competência constitucionalmente definida para tomar decisões no âmbito das
investigações criminais, inclusive indeferindo diligências que considere desnecessárias ou não pertinentes, e para colher elementos que
subsidiem posterior indiciamento (ato privativo da autoridade policial). Senão vejamos:
Outrossim, a Lei nº 12.830/2013 determina o seguinte:
"Art. 2º. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais
e exclusivas de Estado.
(...)
§ 6º O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que
deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias." (grifos nossos).
Noutro giro, a Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, em seu art. 4º, inciso I, estatui que a Notícia de Fato será
arquivada "quando o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado."
À vista do acima expedido, considerando que não restaram demonstrados indícios de crime ou falta funcional praticados pela autoridade policial
e, que, inclusive, tal omissão não ocorreu pois os fatos relativos ao procedimento policial citado pelo noticiante/reclamante já estão sendo objeto
de apreciação judicial, determina-se o indeferimento de instauração de notícia de fato e arquivamento dos autos, com fulcro no art. do art.
4º, inciso I, da Resolução do CNMP nº 174/2017 e Nota Técnica nº 01/2019 do CAOCRIM-MPPI.
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 a parte noticiante/reclamante, encaminhando-se cópia da decisão, ressalva-se a faculdade de oferecimento de recurso em face do
citado decisum no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação, na forma do art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017, do CNMP.
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 (PI), 22 de Julho de 2022.
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
SIMP Nº 000537-161/2020
TAXONOMIA: ATENDIMENTO AO PÚBLICO
RECLAMANTE: SIGILOSO
RECLAMADO: FRIGORÍFICO BOI GORDO DE MURICI DOS PORTELAS
ASSUNTO: PREÇO ABUSIVO DE CARNES EM FRIGORÍFICOS
DESPACHO DE INDEFERIMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
Cuida-se de atendimento ao público registrado no SIMP sob nº 000537-161/2022, tendo em vista recebimento da manifestação nº 3130/2020,
sobre denúncia realizada através do aplicativo MPPI Cidadão, pelo qual o reclamante, que optou pelo sigilo de dados, informou o seguinte: "A
população de Murici dos Portelas está sendo explorada pelos donos de frigoríficos da cidade. Por conta de ser uma cidadezinha pequena e não
ter muita opção na hora de fazer as compras os donos dos frigoríficos exageraram no preço da carne. Inclusive uma pessoa chegou pra reclamar
em um frigorífico (Boi Gordo) que fica localizado na av. lira portela e o dono respondeu pra essa pessoa calara boca e ir comer só arroz e feijão.
Situação humilhante que estamos vivendo. E esta acontecendo a mesma coisa nos comércios e frutarias. De coração, só queremos ser ajudados
a sair dessa exploração. Quando dizemos que vamos atrás dos nossos direitos alguns donos desses estabelecimentos ainda chatearam das
nossas caras e dizendo que era fácil desmentir tudo isso. Que era a palavra deles contra a nossa. Como se prevalecesse a que tem mais
dinheiro! Era isso que eu tinha pra falar. Por favor."
Despacho de ID nº 31771307, declinando a atribuição de atuar no feito para a Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes.
Recebidos os autos nesta Unidade, por meio do sistema SIMP, conforme movimento de ID nº 32812240.
É o resumo dos fatos. Passa-se a decidir.
A denúncia formulada pelo reclamante versa sobre possível aumento abusivo do preço da carne nos frigoríficos do município de Murici dos
Portelas, citando o nome do frigorífico "Boi Gordo", localizado na Av. Lira Portela, do município referenciado e, relata que a situação é corriqueira
também em frutarias e comércios em geral daquela cidade.
Analisando o feito, se infere que a denúncia foi feita de forma de genérica, sem especificar valores, tornando inviável a devida apuração dos
fatos.
O art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público preleciona o seguinte:
"Art. 4º. A Notícia de Fato será arquivada quando:
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à
intimação para complementá-la".
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(grifos nossos).
Noutro giro, cumpre ressaltar que na época em que os fatos foram denunciados (setembro do ano de 2020), ocorreu uma alta significativa de
preços em toda variedades de produtos e gêneros alimentícios, haja vista a explosão global de casos do novo Coronavírus (COVID-19), que
afetou substancialmente a economia mundial.
Outrossim, se observa que os fatos só foram noticiados pelo reclamante, esta Promotoria não recebeu nenhuma outra reclamação acerca de
possível abuso de preços.
Dessa forma, este Órgão Ministerial entende que os argumentos/fatos relados na denúncia não são plausíveis para instauração de procedimento
de cunho investigatório, vez que foram feitos de forma genérica, sem juntada de quaisquer indícios de comprovação documental, e/ou
testemunhal, o que evidencia ser a insurgência do reclamante desarrazoada, vez que o aumento de preços de bens alimentícios ocorreram em
todo o país, não sendo uma situação restrita ao município de Murici dos Portelas.
Noutro giro, a Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, em seu art. 4º, § 4º, aduz ainda que: "será indeferida a
instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo
Ministério Público ou for incompreensível". (grifo nosso).
À vista dos fundamentos acima expendidos e, diante da insuficiência de provas ou, elementos indiciários dos fatos trazidos pela parte reclamante,
determina-se o indeferimento de instauração de notícia de fato e consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 4º, §4º, da
Resolução do CNMP nº 174/2017.
Como o denunciante optou pelo sigilo de seus dados, publique-se esta decisão no mural da Promotoria e, no Diário Oficial Eletrônico do MPPI,
para os fins de direito.
Decorrido o prazo sem interposição de recurso, certifique-se e arquive-se os autos, dando baixa no sistema SIMP e na pasta eletrônica
correspondente.
Cumpra-se.
Buriti dos Lopes (PI), 22 de Julho de 2022.
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA

3.12. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS24746
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI
Procedimento Administrativo
SIMP n. 000026.088.2020
DECISÃO
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO.JUSTACAUSAPARAINSTAURAÇÃO.FISCALIZAÇÃODOPORTALDATRANSPARÊNCIADOMUNICÍPIO
DE SUSSUAPARA-PI.RESOLUTIVIDADE DO OBJETO.ARQUIVAMENTO.
Procedimento instaurado e diligências realizadas logrando êxito na resolutividade do objeto do presente feito.
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar e fiscalizar o Portal da Transparência do Município de Sussuapara-PI,
notadamente se está sendo devidamente alimentado a fim de verificar a existência de eventuais irregularidades.
Procedimento aberto de ofício por este Parquet, solicitando inicialmente o preenchimento de checklist disponibilizado pelo CACOP por meio do
Ofício n. 02/2020.
Checklist preenchido e juntado em Id n. 32362090, o qual informava diversas irregularidades e ausentes várias informações pertinentes ao sítio
eletrônico.
Em manifestação preliminar, o ente municipal aduziu que determinou ao setor competente que providenciasse as imediatas correções e que
estas já teriam sido feitas, juntando documentos em Id n. 32902843.
Realizou-se nova pesquisa e verificou-se que ainda haviam irregularidades
que persistiam.
Em nova manifestação, o município enviou Ofício juntado em Id n.
53700561, alegando o saneamento de todas as irregularidades ainda encontradas.
Procedeu-se com novo preenchimento de checklist em Id n. 53946224.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
O cerne do presente Procedimento Administrativo é o acompanhamento e a fiscalização do Portal da Transparência do Município de SussuaparaPI, notadamente se está sendo devidamente alimentado a fim de verificar a existência de eventuais irregularidades.
Têm-se dos autos que, foi realizada pesquisa no portal da transparência e verificou-se que todas as irregularidades foram sanadas pelo ente
municipal, dando a devida publicidade de todos os atos e documentações pertinentes à gestão municipal.
Pesquisa e checklist preenchido juntado em Id n. 53946839.
Portanto, o presente procedimento encontra-se com seu objeto esgotado diante da atuação resolutivadeste Parquet.
Assim, pelos motivos expostos, promovo o ARQUIVAMENTOdo presente Procedimento Administrativo, pois exaurido seu objeto.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Com remessa de cópia digital desta, comunique-se ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Cumpra-se.
Picos/PI, 15 de julho de 2022
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça

3.13. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ24747
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA No 07/2022
Procedimento Administrativo no 15/2022
SIMP Nº 000334-255/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, no
uso de suas atribuições legais, notadamente com fundamento nos artigos 127, caput e 129, incisos II e III da Constituição da República c/c artigo
27, inciso II e parágrafo único, inciso IV da Lei nº 8.625 c/c artigo 201, inciso VIII e §5°, C) da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) e;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária, colocando-as a salvo de todas as formas de violência, negligência, crueldade e opressão (cf. art. 227, caput,
da Constituição Federal e art. 5º, da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que na forma do disposto no art. 4°, par, único, alíneas "b", "c" e "d", da Lei nº 8.069/90, a garantia de prioridade compreende,
dentre outros fatores, a precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, a preferência na formulação e na execução
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das políticas sociais pública e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à criança e ao adolescente,
o que importa na previsão de verbas orçamentárias para fazer frente às ações e programas de atendimento voltados à população infantojuvenil
(conforme inteligência dos arts. 87, inciso I; 88, inciso II; 90; 101; 112; 129 e 259, par, único, todos da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO a necessidade de elaboração e implementação de uma política pública intersetorial destinada à prevenção e ao atendimento
de crianças e adolescentes vítimas de violência, em suas mais variadas formas, com ênfase nos casos de violência sexual, de modo a permitir a
rápida e eficiente apuração das denúncias recebidas, com a subsequente responsabilização dos agentes e adequada proteção às vítimas, dando
assim efetividade ao disposto no art. 227, caput e §4º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a criação e manutenção de programas específicos, em nível municipal, de modo a atender tais demandas é parte
intrínseca da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente na forma do disposto no art. 88, incisos I e III, da Lei n° 8.069/90,
devendo abranger os programas e ações previstas nos arts. 90, 101, 112 e 129, todos do mesmo Diploma Legal;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.742/93 - LOAS, em seu artigo 23, parágrafo único, inciso I, determina que na organização dos serviços da
Assistência Social serão criados programas de amparo às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao
disposto no art. 227 da Constituição Federal e na Lei nº 8.069/90;
CONSIDERANDO que a estruturação da atenção integral à saúde das pessoas em situação de violência sexual em rede é um passo importante
para assegurar o cuidado, promoção e prevenção a esse público.
CONSIDERANDO que de acordo com a Constituição Federal, com a Lei nº 8.080 de 1990, Lei Orgânica da Saúde, e com as demais políticas em
desenvolvimento, a saúde é um direito fundamental do ser humano. Cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício,
garantindo que o acesso às ações e aos serviços seja universal e igualitário;
CONSIDERANDO que compõe o atendimento integral à saúde de pessoas em situação de violência, o registro da notificação compulsória de
suspeita ou evidência de violências interpessoais e autoprovocadas definidas pela legislação (violências contra crianças, adolescentes, mulheres
e pessoas idosas) de acordo com a Portaria GM/MS n° 1.271 de 06/06/2014;
CONSIDERANDO que a violência sexual, em razão da própria situação e das chantagens e ameaças, que humilham e intimidam quem a sofreu,
pode comumente vir acompanhada de sentimento de culpa, vergonha e medo, sendo necessário tempo, cuidado e respeito no atendimento e na
escuta ofertada nos serviços de saúde e em toda a rede. Isso significa garantir atendimento e atenção humanizada e uma escuta qualificada a
todos(as) aqueles(as) que acessarem esses serviços;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.958/2013 assegura que durante o atendimento é preciso observar os princípios do "respeito da dignidade
da pessoa, da não discriminação, do sigilo e da privacidade", além de aspectos como:
- O devido acolhimento em serviços de referência;
- A disponibilização de espaço de escuta qualificada com privacidade, de modo a proporcionar ambiente de confiança e respeito;
- A informação prévia das pessoas em situação de violência sexual, assegurada a compreensão sobre o que será realizado em cada etapa do
atendimento e a importância das condutas profissionais, respeitada sua decisão sobre a realização de qualquer procedimento;
- Divulgação de informações sobre a existência de serviços de referência para atendimento à violência sexual.
CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.958/2013 assegura que o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais da rede SUS
compreenderá, dentre outras, o preenchimento da ficha de Notificação Compulsória de violência doméstica, sexual e outras formas de violências;
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 3° determina que a notificação compulsória é obrigatória
para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao
paciente, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975;
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 3º, § 1°, determina que a notificação compulsória será
realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo, de acordo com o estabelecido no anexo (violência sexual ocupa o 48° lugar na
lista), observando-se, também, as normas técnicas estabelecidas pela SVS/MS;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 4° e parágrafo único determina que a notificação
compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento
ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível e que a autoridade de saúde que receber a
notificação compulsória imediata deverá informá-la, em até 24 (vinte e quatro) horas desse recebimento, às demais esferas de gestão do SUS, o
conhecimento de qualquer uma das doenças ou agravos constantes no anexo (violência sexual ocupa a 48a posição da lista em anexo);
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 5°, determina que a notificação compulsória semanal será
feita à Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação
compulsória;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 6°, determina que a notificação compulsória, independente
da forma como realizada, também será registrada em sistema de informação em saúde e seguirá o fluxo de compartilhamento entre as esferas de
gestão do SUS estabelecido pela SVS/MS;
CONSIDERANDO que frente a todas as indicações necessárias à garantia de atenção humanizada e integral às pessoas em situação de
violência sexual, cabe ressaltar que compete aos gestores(as) de saúde nos Municípios, Estados e Distrito Federal implantar, implementar e
garantir sustentabilidade às ações e o maior número possível de serviços de referência;
CONSIDERANDO que o acolhimento e a escuta especializada são elementos importantes para uma atenção humanizada às pessoas em
situação de violência sexual;
CONSIDERANDO que o acolhimento engloba o tratamento digno e respeitoso, a escuta, o reconhecimento e a aceitação das diferenças, o
respeito ao direito de decidir de mulheres e homens, assim como o acesso e a resolutividade da assistência. A capacidade de escuta, sem préjulgamentos e imposição de valores, a aptidão para lidar com conflitos, a valorização das queixas e a identificação das necessidades são pontos
básicos do acolhimento que poderão incentivar as vítimas a falarem de seus sentimentos e necessidades;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 9.603/2018, que regulamentou a Lei n° 13.431/2017 dispôs em seu art. 9º acerca da criação de um comitê
de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a
finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de
atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê, fixando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para sua efetiva criação;
CONSIDERANDO finalmente a necessidade de o município adequar seus órgãos, programas, estruturas e orçamento às disposições da
legislação federal relativa à política de atendimento dos direitos da infância e juventude, nos moldes do previsto nos arts. 88, inciso I, e 259, par.
único, ambos da Lei nº 8.069/90;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes à
infância e juventude, conforme arts. 127 e 129, inciso II, alínea "m", da Constituição Federal e arts. 201, incisos V e VIII e 210, inciso I da Lei nº
8.069/90;
CONSIDERANDO o Programa Infância e Juventude Protegida, desenvolvida pelo Ministério Público do Estado Piauí, com a finalidade de
impulsionar a implantação da escuta especializada nos municípios;
RESOLVE:
1) Ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Pedro do Piauí, que:
I - Institua, no prazo de 30 (trinta) dias, por meio de resolução do CMDCA, o Comitê de Gestão Colegiada da rede de cuidado e de proteção
social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, a funcionar no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, composto por dois representantes das políticas de assistência social, saúde, educação, e conselheiros tutelares do
município e de integrantes de outras políticas, de acordo cm a realidade local;
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II - Que elaborem, no prazo de 30 (trinta) dias, após a formação do Comitê, plano de trabalho e calendário de reuniões do Comitê Colegiado
Gestor de Cuidados, dando ampla divulgação, inclusive ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;
III - Elaborem, aprovem e encaminhem para o Poder Executivo Municipal, por meio do Colegiado Gestor, ao Poder Executivo, no prazo de 120
(cento e vinte) dias corridos, os protocolos, fluxos e demais atos relacionados à implantação da escuta especializada no município;
IV - Elaborem e encaminhem ao Poder Executivo, até o mês de novembro, calendário anual de atividades de prevenção, e enfrentamento à
violência contra crianças e adolescentes, dando-se ênfase para o mês de maio, envolvendo todas as secretarias e órgãos da municipalidade, a
ser desenvolvida no ano seguinte e custeadas com orçamento das respectivas secretarias;
2) Ao Prefeito Municipal de São Pedro do Piauí, ou quem lhe fizer às vezes que:
V - No prazo de 10 (dez) após a criação Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e dos
Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, indique, por meio de decreto municipal, os integrantes governamentais do referido
colegiado, devendo os mesmos recair em servidores que tenham atuação direta com o respectivo secretário da política pública;
VI - Elabore, por meio da Secretaria de Assistência Social, Educação e Saúde, no prazo de 90 (noventa) dias, capacitação para professores,
auxiliares da educação, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, agentes de saúde e todos os profissionais das referidas políticas,
visando o atendimento, a identificação e encaminhamento dos casos de violência contra crianças e adolescentes no município, devendo-se no
caso dos profissionais de saúde, destacar os protocolos do Ministério da Saúde e da Lei Federal n° 12.845/13;
VII - Crie e equipe, no âmbito da política municipal, sala de escuta especializada, para a oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência, devendo o mesmo ser um local acolhedor e que resguarde a privacidade da criança ou adolescente;
VIII - Adote, por meio de decreto municipal, calendário anual de atividades de prevenção, e enfrentamento de violência contra crianças e
adolescentes, envolvendo todas as políticas públicas municipais, dando-se ênfase para o mês de maio, considerado mês de combate à violência
sexual de crianças e adolescentes;
IX - Implemente, por meio de decreto municipal, após elaboração e aprovação do Comitê de Gestão Colegiada, nas escolas e unidades de
saúde, públicas e privadas, CRAS e CREAS, em funcionamento no município, modelo de registro de informações para compartilhamento do
sistema de garantia de direitos, dos casos em que haja suspeita da prática de violência contra crianças e adolescentes, em conformidade com o
art. 28 do Decreto n° 9.603/18;
X - Adeque, no prazo de 06 (seis meses) os serviços de saúde, educação e assistência social, no sentido de proporcionar atendimento prioritário
aos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos, abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, em atendimento ao disposto no
art. 4º, caput e par. único, alínea "b" c/c art. 259, par. único, da Lei nº 8.069/90; criando protocolos internos de atendimento em cada política
pública;
XI - Adote, por meio de decreto municipal, os protocolos, fluxos e demais atos elaborados pelo Comitê Gestor Colegiado, tornando obrigatória a
sua a execução na municipalidade;
XII - Que recomende a todos os profissionais que trabalhem com crianças e adolescentes nesse município, como conselheiros tutelares,
conselheiros de direitos, da educação, professores que se capacitem em relação à escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas de
violência sexual, por meio do curso oferecido pelo Ministério Público do Estado do Piauí, através de plataforma moodle;
XIII - Que indique do Comitê de Gestão Colegiada, 02 (dois) profissionais efetivos, para realização da escuta especializada no município, que
devem participar de todo o processo de discussão e capacitação junto aquele órgão e que deverão realizar etapa de formação específica ofertada
pelo Ministério Público;
XIV - Que fortaleça os programas e serviços destinados ao atendimento dos pais/ responsáveis pelas crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas, inclusive aqueles correspondentes às medidas relacionadas nos arts. 18-B e 129, incisos I a IV, da Lei nº 8.069/90, em especial o
PAIF no CRAS e caso exista CREAS, o PAEFI, para atendimento das famílias e crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
devendo ser enviado ao Ministério Público, no prazo de 120 (dias) plano de trabalho dos respectivos serviços;
XV - Que crie, no âmbito da Secretaria de Assistência Social do "Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias" a que alude o art. 13,
caput, da Lei nº 13.431/2017, com a finalidade de receber e encaminhar aos órgãos da rede de proteção às denúncias, bem como a
sistematização dos dados das violências recebidas, encaminhadas e apuradas, inclusive em parceria com o Disque Direitos Humanos (Disque 100). Esse serviço desse ser amplamente divulgado.
Advirto que esta recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo a omissão na
adoção das medidas em questão implicar o manejo de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis em face de todos os responsáveis.
Cópias desta recomendação deverão ser enviadas, pela Secretaria da Promotoria de Justiça, para conhecimento e tomada das medidas cabíveis:
a) à Câmara dos Vereadores de São Pedro do Piauí; b) ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da infância e Juventude (CAODIJ) do MP/PI.
Encaminhe-se a RECOMENDAÇÃOà Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário Eletrônico do
Ministério Público.
São Pedro do Piauí, 20 de julho de 2022.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
Promotor de Justiça

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/202224732
RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº31/2022
A Pregoeirado MP-PI, Tuany de Sousa França,devidamente designadapor meio da PortariaPGJnº1.139/2022,torna público para conhecimento
dos interessados, o resultado final do julgamento e classificação da Licitação, na ModalidadePregãoEletrônico,tendo tendo a
sessãoeletrônicasidorealizadanodia08.07.2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e serviço de Telefonia Fixa Comutada IP, com estrutura de
Comunicações Unificadas e PABX em Nuvem, para todas as unidades do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme especificações
contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital).
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 640.436,03

R$ 548.547,20

R$ 91.888,83

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:FERNANDES & FILHO LTDA
CNPJ:07.128.744/0001-35
ENDEREÇO:RUA AEROLINO DE ABREU 1880, CENTRO, TERESINA PI
REPRESENTANTE:FRANCISCO LOURIVAL FERNANDES FILHO
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CPF:***.025.593-** RG Nº. 1382*** SSP/PI
FONE:(86) 99500-2100
E-MAIL: : fernando@duotel.com.br
Item

Especificação

QTD
MINUTOS

Valor Unitário
Mensal

Valor Total
Mensal

Valor Total
Anual

1

Implantação/Configuração/Treinamento (Ferramenta Gestão)

1

R$ 65.000,00

R$ 65.000,00

2

Suporte e manutenção - Sob demanda

1

R$ 240,00

R$ 240,00

3

Telefone de mesa tipo Intermediário + Licenças Premium +
Ligações Nacionais até 5 aparelhos

546

R$ 69,60

R$ 38.001,60

R$ 456.019,20

4

Assinatura

2

R$ 95,00

R$ 190,00

R$ 2.280,00

5

Local Fixo

1.200

R$ 0,03

R$ 36,00

R$ 432,00

6

Local Móvel

2.000

R$ 0,30

R$ 600,00

R$ 7.200,00

7

LDN Fixo

1.800

R$ 0,06

R$ 108,00

R$ 1.296,00

8

LDN Móvel

4.400

R$ 0,30

R$ 1.320,00

R$ 15.840,00

9

Ligação Internacional - Minutos/Mês

10

R$ 2,00

R$ 20,00

R$ 240,00

R$ 548.547,20 (Quinhentos e quarenta e oito mil quinhentos e
quarenta e sete reais e vinte centavos)

Valor Total
Paulo André Marques Vieira
Pregoeirodo MP/PI

4.2. HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/202224733
HOMOLOGAÇÃO
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatórioPregão Eletrônico nº 31/2022,que tem comoobjeto o"Contratação
de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e serviço de Telefonia Fixa Comutada IP, com estrutura de Comunicações
Unificadas e PABX em Nuvem, para todas as unidades do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme especificações contidas no Termo de
Referência (Anexo I do Edital)",atendendo a sua tramitação e Legislação pertinente,HOMOLOGOa presente Licitação.
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 640.436,03

R$ 548.547,20

R$ 91.888,83

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:FERNANDES & FILHO LTDA
CNPJ:07.128.744/0001-35
ENDEREÇO:RUA AEROLINO DE ABREU 1880, CENTRO, TERESINA PI
REPRESENTANTE:FRANCISCO LOURIVAL FERNANDES FILHO
CPF:***.025.593-** RG Nº. 1382*** SSP/PI
FONE:(86) 99500-2100
E-MAIL: : fernando@duotel.com.br
Item

Especificação

QTD
MINUTOS

Valor Unitário
Mensal

1

Implantação/Configuração/Treinamento (Ferramenta Gestão)

1

R$ 65.000,00

R$ 65.000,00

2

Suporte e manutenção - Sob demanda

1

R$ 240,00

R$ 240,00

3

Telefone de mesa tipo Intermediário + Licenças Premium +
Ligações Nacionais até 5 aparelhos

546

R$ 69,60

R$ 38.001,60

R$ 456.019,20

4

Assinatura

2

R$ 95,00

R$ 190,00

R$ 2.280,00

5

Local Fixo

1.200

R$ 0,03

R$ 36,00

R$ 432,00

6

Local Móvel

2.000

R$ 0,30

R$ 600,00

R$ 7.200,00

7

LDN Fixo

1.800

R$ 0,06

R$ 108,00

R$ 1.296,00

8

LDN Móvel

4.400

R$ 0,30

R$ 1.320,00

R$ 15.840,00

9

Ligação Internacional - Minutos/Mês

10

R$ 2,00

R$ 20,00

R$ 240,00

Valor Total

Valor Total
Mensal

Valor Total
Anual

R$ 548.547,20 (Quinhentos e quarenta e oito mil quinhentos e
quarenta e sete reais e vinte centavos)

Dr.Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

5. GESTÃO DE PESSOAS
[]

5.1. PORTARIA RH/PGJ-MPPI24745
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PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1087/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0286.0018647/2022-28:
RESOLVE:
CONCEDER,em 04 a 06 de julho de 2022,03 (três)dias de licença por motivo de doença em pessoa da família, à servidora ZELIA BEATRIZ
MORAIS FERNANDES SOBRAL, Técnica Ministerial, matrícula 378, lotada noCentro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional., nos termos do
inciso II do art. 75 da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1088/2022
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 19.21.0738.0019345/2022-10:
RESOLVE:
CONCEDER,em 12 de julho de 2022,01 (um)dia de licença por motivo de doença em pessoa da família, ao servidor TAMIO NAIRIO FERREIRA
DE AZEVEDO, Analista Ministerial, matrícula nº 114, lotado junto à Sede das Promotorias de Justiça de Parnaíba, nos termos do inciso II do art.
75 da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 12 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1089/2022
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 19.21.0020.0018014/2022-60:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 28 de junho de 2022, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde da servidoraALMERA SHEILA MOREIRA
LEAL, Técnica Ministerial, matrícula nº 177, lotada junto ao PROCON MPE-PI., nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual
nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 28 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1090/2022
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 19.21.0738.0019186/2022-51:
RESOLVE:
CONCEDER,em 11 de julho de 2022,01 (um)dia de licença por motivo de doença em pessoa da família, ao servidor TAMIO NAIRIO FERREIRA
DE AZEVEDO, Analista Ministerial, matrícula nº 114, lotado junto à Sede das Promotorias de Justiça de Parnaíba, nos termos do inciso II do art.
75 da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 11 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1091/2022
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 19.21.0001.0019279/2022-43:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 11 a 13 de julho de 2022, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde da servidoraANGELA BORGES DE
MOURA, Técnica Ministerial, matrícula nº 342, lotada junto à Distribuição Processual 1º Grau, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 11 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1092/2022
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 19.21.0435.0019179/2022-16:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 09 a 12 de julho de 2022, 04 (quatro) dias de licença para tratamento de saúde da servidora NÚBIA DE CALDAS
PEREIRA BONA, Analista Ministerial, matrícula nº 268, lotada junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 09 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1093/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº19.21.0001.0020118/2022-88,
RESOLVE:
CONCEDERàservidoraANGELA BORGES DE MOURA CASTRO, Técnica Ministerial, matrícula nº 342, lotada junto à Assessoria para
Distribuição de Processos de 1º Grau,05 (cinco)diasde folga para serem fruídos nos dias25, 26, 27, 28 e 29 de julho de 2022, como
compensação em razão de atuação no Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19, nos dias 31/12/2020,
01/01/2021/ 02/01/2021 e 05/01/2021 conforme Portaria PGJ/PI Nº 2384/2020, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 22 de julho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1094/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº19.21.0046.0020013/2022-17,
RESOLVE:
CONCEDER02 (dois)dias de folga,nos dias21 e 22 de julho de 2022,à servidoraCYNARA MARIA CARDOSO VERAS ALVES, Assessora de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15606, lotada junto ao NUPEVID, como forma de compensação em razão de serviço prestado junto à Justiça
Eleitoral (Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica), noPleito Eleitoral de 2020, ficando05 (cinco)dias de crédito para fruição em data
oportuna, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 20 de julho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1095/2022
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 nº19.21.0727.0019783/2022-86:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de18 e 19 de julho de 2022,02 (dois)dias de licença para tratamento de saúde da servidoraANA KARINA SANTOS
SILVA SERRA, Técnica Ministerial, matrícula nº 349, lotada junto à Subprocuradoria de Justiça Jurídica., nos termos do art. 77 e seguintes da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 18 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº1096/2022
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 nº19.21.0624.0020090/2022-35:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de15 de julho de 2022,01 (um)dia de licença para tratamento de saúde do servidorLAZARO COSTA DE SOUSA,
Técnico Ministerial, matrícula nº 412, lotado junto ao Núcleo das Promotorias de São João do Piauí., nos termos do art. 77 e seguintes da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 15 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1097/2022
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 19.21.0012.0019753/2022-78:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 11 a 15 de julho de 2022, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde da servidoraADRIANA CANUTO
ALVES, Assessora Ministerial, matrícula nº 15545, lotada junto à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças do MPPI., nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 11 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1098/2022
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 19.21.0009.0019931/2022-70:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 13 de julho de 2022, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde da servidora MIRELLI DE HOLANDA ROLIM
DA FONSECA, Analista Ministerial, matrícula nº 381, lotada junto à Controladoria Interna, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar
Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 13 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1099/2022
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 19.21.0160.0019835/2022-09:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 14 e 15 de julho de 2022, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde do servidorSALVADOR ALVES
ROCHA, Técnico Ministerial, matrícula nº 142, lotado junto à Promotoria de Justiça de Cristino Castro., nos termos do art. 77 e seguintes da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 14 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1100/2022
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 19.21.0181.0020046/2022-11:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 19 e 20 de julho de 2022, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde do servidorKEZIA PINHEIRO DINIZ,
Assessora de Promotoria, matrícula nº 15197, lotada junto à 45ª Promotoria de Justiça de Teresina, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 19 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1101/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0707.0019829/2022-17:
RESOLVE:
CONCEDER,em 15 de julho de 2022,01 (um)dia de licença por motivo de doença em pessoa da família, ao servidor GILSON SOUZA DOS
SANTOS, Técnico Administrativo, matrícula nº 295, lotado junto à Secretarias Unificada das Promotorias de Justiça de Oeiras, nos termos do
inciso II do art. 75 da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 15 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1102/2022
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 19.21.0208.0019907/2022-61:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 19 de julho de 2022, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde da servidora MARINA CASTRO SOARES,
Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15409, lotada junto à 33ª Promotoria de Justiça de Teresina, nos termos do art. 77 e seguintes
da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 19 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1103/2022
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 19.21.0011.0019957/2022-17:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 12 de julho de 2022, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde da servidoraLICIA ALENCAR BOTELHO,
Assessora de Cerimonial, matrícula nº 15813, lotada junto à Coordenadoria de Comunicação Social, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 12 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1104/2022
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 19.21.0256.0020310/2022-03:
RESOLVE:
CONCEDER02 (dois)dias de folga,nos dias 25 e 26 de julho de 2022, àservidoraRAFAELA RODRIGUES DE CARVALHO, Assessora de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15529, lotada junto à 6ª Promotoria de Justiça de Picos, 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 05/12/2020 e 15/11/2021, conforme certidões
expedidas pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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