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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. EDITAIS PGJ 24776
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
11º PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
PARA ADMISSÃO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE ATENDIMENTO ESPECIAL.
EDITAL PGJ /PI Nº 52/2022
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 das SOLICITAÇÕES DE ATENDIMENTO ESPECIAL para seleção pública.
1. DO RESULTADO:
1.1 Lista de Recursos de GRADUAÇÃO:
Nome

Situação

Motivo

Alice Maria Luz Batista

DEFERIDO transcritor conforme
solicitado

Andréa Eduarda Coelho dos
Santos

DEFERIDO
sala de fácil acesso conforme
solicitado

Bruna Beatriz Sousa Silva
Mesquita

DEFERIDO

Jozileia Rodrigues Silva

INDEFERIDO

O(A) candidato(a) não descreveu a limitação nem indicou o tamanho da
fonte necessária.

Júnior de Sousa Ribeiro

INDEFERIDO

O(A) candidato(a) não descreveu a limitação nem indicou o tamanho da
fonte necessária.

Lara Siqueira Silva Coelho

DEFERIDO
tempo extra conforme solicitado

Tatiana Sousa Silva

DEFERIDO
Sala de fácil acesso conforme
solicitado

Vicente de Paula Ferreira
Dantas Júnior

INDEFERIDO

Yago Guerra Lustosa de Jesus

DEFERIDO
tempo extra conforme solicitado

O(A) candidato(a) não descreveu a limitação nem indicou o tamanho da
fonte necessária.

1.2. Será enviado um e-mail do seletivoestagiarios2022@mppi.mp.br ao(s) candidato(s) com o detalhamento da análise do motivo do
indeferimento.
1.3. O candidato que tiver sua solicitação de atendimento especial indeferida terá os dias de 26 e 27/07/2022 para entrar com recurso através do
e-mail seletivoestagiarios2022@mppi.mp.br
Teresina, 25 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 ATENDIMENTO ESPECIAL.
EDITAL PGJ /PI Nº 53/2022
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 das SOLICITAÇÕES DE ATENDIMENTO ESPECIAL para seleção pública.
1. DO RESULTADO:
1.1 Lista de Recursos de PÓS-GRADUAÇÃO:
Nome

Situação

Motivo

Amanda Beatriz Lopes de
Moura

INDEFERIDO

O(A) candidato(a) não descreveu a limitação nem indicou o tamanho da fonte
necessária.

Hebert Portela Brito

DEFERIDO
ledor conforme solicitado

Lívia dos Santos Silva
Gouveia

INDEFERIDO

O(A) candidato(a) não descreveu a limitação nem indicou o tamanho da fonte
necessária.

Rosimeire
Cavalcante

INDEFERIDO

O(A) candidato(a) não descreveu a limitação nem indicou o tamanho da fonte
necessária.

Pedrosa

Vilmara da Silva

DEFERIDO

Viviany Ribeiro Barbosa

DEFERIDO
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Yago Guerra Lustosa de
Jesus

DEFERIDO
tempo extra conforme
solicitado

1.2. Será enviado um e-mail do seletivoestagiarios2022@mppi.mp.br ao(s) candidato(s) com o detalhamento da análise do motivo do
indeferimento.
1.3. O candidato que tiver sua solicitação de atendimento especial indeferida terá os dias de 26 e 27/07/2022 para entrar com recurso através do
e-mail seletivoestagiarios2022@mppi.mp.br
Teresina, 25 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL

1.2. PORTARIAS PGJ 24777
PORTARIA PGJ/PI Nº2554/2022
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 19.21.0243.0019021/2022-81,
RESOLVE
RETIFICARa Portaria PGJ/PI Nº2498/2022, para constar o seguinte "CONCEDERà servidora JULIANA DA SILVA SANTOS, Técnica Ministerial,
matrícula nº 409, Adicional de Qualificação no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em razão da conclusão de curso de especialização,
conforme o Anexo V da Lei 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos a 09 de julho de 2022.".
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2555/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018;
CONSIDERANDO o disposto no PGEA SEI Nº 19.21.0155.0020365/2022-33,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça LUÍSACYNOBELLINAASSUNÇÃOLACERDAANDRADE, titular da 5ª Promotoria de Justiça de Teresina,
para atuar no Plantão Ministerial do dia 31 de julho de 2022, de atribuição da 34ª Promotoria de Justiça de Teresina, em substituição ao titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2556/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 29 de agosto a 07 de setembro de 2022, 10(dez) dias remanescentes de férias àProcuradora de JustiçaTERESINHA DE JESUS
MOURA BORGES CAMPOS, titular da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, referentes ao 2º período do exercício de 2007.
REGISTRE- SE, PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocuradorde Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2557/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o do Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0098.0019252/2022-93:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor(a) DANLEY DENIS DA SILVA, matrícula 15621, ocupante do cargo de Assessor (a) de
Promotoria, lotado (a) junto à 26ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI, pelo prazo de 01(um) mês,a partir de 01 de agosto de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 25de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2558/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o do Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0095.0020147/2022-29:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a) LORENA ARAUJO BEZERRA FERRAZ, matrícula 16702, ocupante do cargo de Assessor
(a) de Promotoria, lotado (a) junto à 15ª Procuradoriade Justiça - PI, pelo prazo de 02(dois) meses alternados, quais sejam, agosto/2022
eoutubro/2022,a partir de 01 de agostode 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 25de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2559/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o do Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0146.0020029/2022-25:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a) ROSIMÁRIA MENESES DO NASCIMENTO, matrícula 15253, ocupante do cargo de
Assessor (a) de Promotoria, lotado (a) junto à 1ª Promotoria de Justiça de Oeiras- PI, pelo prazo de 06(seis) meses alternados, quais sejam,
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agosto/2022, outubro/2022, dezembro/202, abril/2023, maio/2023e junho/2023,a partir de 01 de agosto de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 25de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2560/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a solicitação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, por intermédio do Ofício Nº 36567/2022 PJPI/CGJ/SECCOR/ITINERANTE;
CONSIDERANDO o edital PGJ/PI nº 41/2022,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de JustiçaNAYANA DA PAZ PORTELA VELOSO para atuar na Justiça Itinerante, a se realizar na cidade de Teresina,
na jornada do TJ, no período de 24 a 25 de outubro, e na jornada da UESPI-Dirceu, no período de 21 a 25 de novembro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2561/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RE S O L V E
CONCEDERaoPromotor de JustiçaHÉRSON LUÍS DE SOUSA GALVÃO RODRIGUES, respondendo pela 4ª Promotoria de Justiça de
Piripiri,03(três) dias de licença compensatória,para serem usufruídos no período de 08 a 10 de agosto de 2022,referentes a 02(dois)
plantõesministeriaisrealizadosem 16 e 17 de junho de 2022,conforme certidõesexpedidas pela Corregedoria Geral do MPPI e, de acordo com o
Ato Conjunto PGJ/CGMP nº06/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2562/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o do Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0146.0020040/2022-19:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a)LINDINALVA DE MOURA SOUSA, matrícula 15374, ocupante do cargo de Assessor (a) de
Promotoria, lotado (a) junto à 1ª Promotoria de Justiça de Oeiras- PI, pelo prazo de 05(cinco) meses alternados, quais sejam,
setembro/2022,novembro/2022, janeiro/2023, fevereiro/2023, março/2023, a partir de 01 de setembro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 25de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2563/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o do Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0095.0020145/2022-83:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a) MIKAELLA TAJRA HIDD PEARCE BRITO DE AREA LEAO, matrícula 15001, ocupante do
cargo de Assessor (a) de Promotoria, lotado (a) junto à 15ª Procuradoriade Justiça - PI, pelo prazo de 02(dois) meses alternados, quais sejam,
setembro/2022 enovembro/2022,a partir de 01 de setembro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 25de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2564/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ADRIANO FONTENELE SANTOS, titular da 2ª Promotoria de Justiça Esperantina, para atuar nas audiências
de atribuição da 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri, pautadas para o dia 09 de agosto de 2022, em razão do afastamento do Promotor de Justiça
Hérson Luís de Sousa Galvão Rodrigues.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2565/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o do Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0193.0020343/2022-57:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a) ISABELA IBIAPINA MATOS, matrícula 15317, ocupante do cargo de Assessor (a) de
Promotoria, lotado (a) junto à 14ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI, pelo prazo de 01(um) mês em agosto/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 25de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
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PORTARIA PGJ/PI Nº 2566/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o do Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0115.0020241/2022-04:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a) MÔNICA SEBASTIANA BRITO DE SÁ, matrícula 15859, ocupante do cargo de Assessor (a)
de Promotoria, lotado (a) junto à 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana - PI, pelo prazo de 01(um) mês em agosto/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 25de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2567/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 01 a 30 de agosto de 2022, 30(trinta) dias de férias àProcuradora de JustiçaMARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, titular da
13ª Procuradoria de Justiça Cível, correspondente a 20 (vinte) diasremanescentes de férias referentes ao2º período do exercício de 2004, nos
termos do PGEA nº31764/2017, e a 10 (dez) dias de férias, referentes ao 2º período do exercício de 2005, anteriormente suspensas conforme a
Portaria PGJ/PI nº 922/2020.
REGISTRE- SE, PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional

2. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
[]

2.1. EXTRATOS DE DECISÕES 24774
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0330.0018895/2022-44
Requerente: Ana Rayza Santos Costa
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 381/2022
(Sei nº 0275888) e da Controladoria Interna sob nº 520/2022 (Sei nº 0276156), o pagamento de 1 ½ (Uma e meia) diárias, em favor do
servidor ANA RAYZA SANTOS COSTA, Assessora de Promotoria, matrícula nº 20009, devido a seu deslocamento de Teresina-PI ao
Interior do Estado, no período de 10 a 11/07/2022, a fim de realizar viagem de trabalho, a serviço do GAECO/MPPI, conforme designado
na Portaria PGJ/PI nº 2346/2022 (Sei nº 0271164).
Teresina-PI, 18 de julho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO 24751
Promotoria de Justiça da Comarca de Demerval Lobão - PI
Rua Mato Grosso, n.º395, Bairro Centro, Fórum Local, Demerval Lobão-PI, CEP 64.390-000
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 08/2022 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Demerval Lobão, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil, é função institucional do MINISTÉRIO
PÚBLICO zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO a representação subscrita pela Sra. Camila Barbosa Sousa Oliveira, devidamente qualificada no bojo do documento, com base
num levantamento feito pela "COMISSÃO INDEPENDENTE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO
PIAUÍ", representação essa que requer à Promotoria de Justiça de Demerval Lobão/PI a apuração de INDICIOS DE IRREGULARIDADE NO
USO DE COMBUSTIVEIS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ;
CONSIDERANDO que a noticiante relata que a denúncia em foco se arrima em dados disponibilizados no Portal da Transparência do município
de Lagoa do Piauí e que, após análise de gastos referentes ao exercício de 2021, alguns valores chamaram atenção da comissão, uma vez os
gastos do município, especificamente com AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, corresponderiam a valores não condizentes com a realidade do
município de Lagoa do Piauí, vez que fora constatado um valor total de R$ 1.666.886,33 (um milhão seiscentos e sessenta e seis mil oitocentos e
ointenta e seis reais e trinta e três centavos);
CONSIDERANDO que a subscritora da representação pontuara que no ano de 2021 não houve um único dia de aula presencial no município, ou
seja, não houve utilização regular do transporte escolar municipal e mesmo assim gastou-se na Secretaria Municipal de Educação de Lagoa do
Piauí o valor equivalente a R$ 245.611,18 (duzentos e quarenta e cinco mil seiscentos e onze reais e dezoito centavos), somente com
combustível e lubrificantes, bem como asseverara que no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, os gastos foram ainda maiores, haja vista
que Lagoa do Piauí possui apenas 4.086 habitantes segundo dados do IBGE, contando com três ambulâncias que teriam consumido somente no
ano de 2021 com combustível e lubrificantes, a cifra de R$ 874.163,76 (oitocentos e setenta e quatro mil cento e sessenta e três reais e setenta e
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seis centavos);
CONSIDERANDO que ao fazer uma análise do gasto geral com combustível por habitante verificou que Demerval Lobão/PI, município com
população cerca de quatro vezes maior que a de Lagoa do Piauí, utilizou aproximadamente R$ 58,89 com combustíveis por habitante, enquanto
Lagoa do Piauí teria gasto o equivalente a R$ 407,95, observando, também, que se um ano tem mais ou menos 260 dias uteis, e dividindo o valor
total gasto em combustíveis pelo número de dias úteis/ano, chegou-se a um valor médio de R$ 6.411,10 de gasto diário com combustível, o que
se confirmando não condiz com a realidade do município;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, a qual incumbe a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, associado ao fato de que a Administração Pública, por imperativo constitucional, haverá de obedecer aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, resta imperioso;
CONSIDERANDO os dados trazidos à lume e que aportaram nesta Promotoria de Justiça em 25 de fevereiro do ano em curso, contendo
expressamente no bojo da representação a solicitação de adoção de providências por parte desta Promotoria de Justiça no sentido de investigar
os fatos narrados, bem como, solicitar da Prefeitura Municipal de Lagoa do Piauí a relação de veículos (próprios ou locados) que prestaram
serviços para Secretaria Municipal de Educação, Saúde, Assistência Social, Administração e Transportes ano de 2021, bem como os contratos e
documentos correlatos, pugnando ainda pelo acesso ao controle de abastecimento de todos os veículos abastecidos pelo município no ano de
2021, requerendo ainda que o Município, ao abastecer e ao transportar os dados para o Portal da Transparência possa descriminar todas as
informações necessária para melhor analise das dos dados, tais como: data, valor abastecido, quantidade em litros, veículos abastecidos;
CONSIDERANDO que foi instaurado PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 03/2022 tendo em mira investigar a lisura dos procedimentos
licitatórios e contratações levados a cabo pela Prefeitura Municipal de Lagoa do Piauí/PI e suas secretarias quanto à aquisição de combustíveis,
bem como a destinação destes aos veículos oficiais do município;
CONSIDERANDO que em sede de audiência extrajudicial ocorrida em 10 de junho do ano em curso, a Administração Municipal afirmara, através
do Coordenador do Setor de Transportes, ao ser indagado cerca de como é feito o controle de gastos por veículo no ano de 2021, de molde a
comprovar tais gastos, informou que inexiste, no âmbito da Prefeitura Municipal de Lagoa do Piauí, controle de abastecimento dos veículos que
compõem a frota municipal, aduzindo na oportunidade que, atualmente, o município conta com 04 (quatro) micro-ônibus e 05 (cinco) carros
vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, justificando que os gastos apresentados na denúncia se dão em razão dos veículos fazerem
viagens, por pessoa, para os municípios de Teresina e Demerval Lobão, ao passo que também faz parte da rota os interiores do município, nos
quais os veículos vão buscar e deixar os passageiros;
CONSIDERANDO a necessidade de emissão de cupons fiscais por postos de combustíveis com referência aos números das placas e
hodômetros dos veículos públicos abastecidos e a ausência de controle de consumo por parte de entes municipais de combustíveis e
quilometragem percorrida pelos veículos integrantes da frota municipal;
CONSIDERANDO que a emissão de cupons fiscais sem referência aos números de placas e hodômetros dos veículos públicos abastecidos e a
ausência de controle de consumo de combustíveis e quilometragem percorrida pelos veículos integrantes da frota municipal, além de fomentar
diversas fraudes, impossibilita a fiscalização por parte dos órgãos competentes acerca da regularidade e da razoabilidade dos valores
despendidos a título de combustíveis e manutenção com os veículos públicos municipais;
CONSIDERANDO que o art. 61 da Lei Federal nº 9.532/97 dispõe que as empresas que exercem atividade de venda ou revenda de bens a
varejo e as empresas prestadoras de serviços estão obrigadas ao uso de equipamento emissor de cupom fiscal e que os estabelecimentos
comerciais devem emitir nota fiscal sempre que promoverem a saída de mercadoria;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93 e art. 38.º, par. único, inc. IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93);
CONSIDERANDO, por fim, que a postura institucional do Ministério Público deve ser proativa, preventiva e resolutiva, e não meramente passiva,
repressiva e demandista, atendendo ao novo perfil enunciado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão/PI, RECOMENDA ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de Lagoa do Piauí/PI, termo judiciário da Comarca de Demerval Lobão/PI e ao Ilmo. Sr. Secretário da pasta
responsável pela autorização de gastos com aquisição de combustível, bem como a quem venha lhes suceder ou substituir
eventualmente, as providências que seguem:
I - solicitem dos postos revendedores de combustíveis, por ocasião do abastecimento de veículos de propriedade ou utilizados pelo município,
a emissão dos cupons fiscais ou notas fiscais, sob pena de invalidação da despesa, que façam constar no documento fiscal os números da
placa do veículo abastecido, no momento imediatamente após o efetivo abastecimento;
II - determinem que quaisquer abastecimentos realizados nos veículos que compõem a frota universal sejam acompanhados de autorização
formal e escrita, expedida pelo servidor responsável, a qual deverá acompanhar as notas e cupons fiscais, por ocasião da liquidação da
despesa, sob pena de invalidação desta;
III - comuniquem aos postos que fornecem combutíveis para os veículos de propriedade ou utilizados pelo município o teor desta
recomendação para que se ajustem aos seus termos;
IV - façam constar nos editais de licitações cláusula específica sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis de emitirem, logo após
cada abastecimento, cupons fiscais com as informações atinentes aos números da placa e do hodômetro do veículo e identidade do motorista,
para fins de melhor delineamento da despesa pública;
V - procedam ao cadastro de todos os veículos pertencentes à Administração e respectivas alocações, com elaboração de mapas
unitários de quilometragem e gastos com consumo de combustível, controle esse sujeito a fechamento periódico (semanal, quinzenal
ou mensal), enviando a esta Promotoria de Justiça bimestralmente tal controle, sob a forma de relatório, pelo prazo de 1 (um) ano;
VI - remetam ao Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias, ofício manifestando ciência em relação a esta Recomendação;
VII - informem ao Ministério Público, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas para o cumprimento desta Recomendação.
A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seu destinatário como
pessoalmente ciente da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros
imputáveis a sua omissão quanto às providências solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação
Ministerial serve para fins de fixação de dolo em futuro e eventual manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por
omissão, previsto em Lei Federal.
Vencidos os prazos concedidos, requisita-se informações no que diz respeito ao atendimento desta recomendação, inclusive sobre os motivos da
não-concretização das condutas recomendadas, registrando-se que, não obstante a não obrigatoriedade do seu atendimento, a possível conduta
indevida sujeita-se, por sua vez, a correção de natureza jurisdicional, seja da pessoa jurídica e/ou física responsável, om repercussões civis
(inclusive ressarcitórias), administrativas (improbidade) e/ou penal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público.
Demerval Lobão, 22 de julho de 2022.
(assinado digitalmente)
Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza
Promotora de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão
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3.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAO RAIMUNDO NONATO24752
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
SIMP 000112-095/2020
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado para investigar suposto uso irregular de veículo da secretaria municipal de Saúde de São Braz, para
fins particulares, pelo ex-prefeito municipal Nilton Cardoso e pela então Secretária de Saúde, Leila Sandra.
Foram anexadas fotos e conversa do whatsapp com a respectiva denúncia. Foi determinada diligência para localização de testemunhas. Certidão
da lavra do Técnico Ministerial (ID 2854544) afirmando não ter sido possível a localização de testemunhas, pelos seguintes motivos:
1- A (o) denunciante solicitou anonimato, impossibilitando sua identificação e consequentemente solicitação de informações.
2- A (o) denunciante encaminhou manifestação em contato por meio de telefone pessoal de servidor do MPPI, não utilizando meios formais de
denúncia disponíveis, dificultando sua identificação e contato, em tempo que solicitou o não repasse de seu número de telefone.
3- A (o) denunciante em registro de conversa afirma não possuir e-mail.
É o que basta relatar.
No caso em análise, tem-se que a confirmação da própria conduta ímproba por parte do investigado não restou, nem de longe, demonstrada,
conforme será explanado a seguir. A denúncia que deu ensejo a abertura do procedimento era sobre suposto uso irregular de veículo da
secretaria municipal de Saúde de São Braz, para fins particulares, pelo ex-prefeito municipal Nilton Cardoso e pela então Secretária de Saúde,
Leila Sandra.
Acontece que, no que pertine ao presente objeto, o denunciante não se desincumbiu de trazer o mínimo de elementos probatórios, não sendo
possível a localização de testemunhas, conforme a certidão lavrada pelo técnico ministerial.
Conforme se vê em ID 2832077, o denunciante, que não quis se identificar, narrou em exíguas palavras o que considerou irregular e apenas
juntou fotos e vídeos da suposta situação de irregularidade, sem mais detalhes e informações.
Assim, diante dos fatos noticiados na denúncia, foi determinada diligência para localização de possíveis testemunhas.
Ocorre que, embora realizada a diligência, não foram encontradas pessoas que pudessem testemunhar os fatos. Ademais, a denúncia não foi
feita utilizando os meios formais disponíveis, dificultando a identificação e contato do denunciante, que solicitou o não repasse de seu número de
telefone e em registro de conversa afirmou não possuir e-mail.
Quanto à denúncia feita contra o ex-prefeito, Nilton Cardoso, vale acrescentar, ainda, que deve ser extinta em razão de seu falecimento.
Destarte, até a presente data, não tendo a investigação logrado elementos mínimos de que o veículo utilizado era de fato da Secretaria de Saúde,
sua manutenção extraordinária, via eventual autorização excepcional do E. CSMP/PI, aviltaria o princípio da razoabilidade constitucional por falta
de justa causa.
Sobre o tema, o CNMP tem reiteradamente advertido acerca da necessidade de aferição de elementos mínimos para se deflagrar o Inquérito Civil
Público, conforme segue:
EMENTA REPRESENTAÇÃO POR INÉRCIA. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DISCIPLINARES. DESCONTENTAMENTO
COM COM A DECISÃO MINISTERIAL QUE INDEFERIU A REPRESENTAÇÃO. INVIOLABILIDADE DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. A
ATIVIDADE FIM É ABSOLUTAMENTE INSINDICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N° 06 DO CNMP. IMPROCEDÊNCIA NOS TERMOS
DO ART. 46, INCISO X, LETRA ¿D¿, DO RICNMP. 1.Inconformismo com o mérito de decisão de arquivamento de procedimento preparatório.
2.Não há que se falar em inércia dos representados que atuaram com diligência no desempenho de suas funções ao ID: 53918756/1 instaurarem
procedimentos preparatórios para apurar as irregularidades apontadas nas representações formuladas pelo ora requerente, realizaram audiência
administrativa e, posteriormente, arquivaram os procedimentos por ausência de indícios ou provas. 3.Para a instauração de inquérito civil,
instrumento investigativo através do qual é possível até mesmo solicitar ao Poder Judiciário a quebra dos sigilos constitucionais, é imprescindível
a existência de elementos probatórios mínimos, ou seja, que haja justa causa. 4. Improcedência do pedido que visa, nitidamente, solapar o
princípio da independência funcional insculpido no art. 127, § 1°, da CRFB. A independência funcional dos membros do Ministério Público encerra
norma protetiva da ordem jurídica e da sociedade como um todo e, apenas em segundo plano, aos membros do parquet, permitindo que a
atuação funcional seja livre de quaisquer pressões, externando tão somente a livre convicção motivada do membro. 5. É insindicável a conduta
de membro do Ministério Público que, em parecer fundamentado, externa sua convicção jurídica sobre a matéria, lançando relatório,
fundamentação e conclusão, especialmente por se tratar de atividade-fim, nos termos do enunciado n° 06 do CNMP. 6. Pedido julgado
improcedente, nos termos do art. 46, inciso X, letra d, do RICNMP (Processo 628/2010-95).
Ante o exposto, considerando que o prazo do presente procedimento exauriu-se, sem que fosse possível angariar elementos probatórios
mínimos, aptos a comprovar a ocorrência dos fatos e ensejar justa causa para ajuizamento de ação judicial, não resta outra saída que não o seu
arquivamento, com fulcro no art. 2º, § 7º e no art. 10 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007- CNMP.
Salutar recordar, ainda, as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a
individualização dos fatos investigados e das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Por fim, considerando que estão esgotadas as diligências que levem à comprovação de eventual irregularidade, nos termos do art. 10 da
Resolução n. 23 do CNMP, DETERMINO o arquivamento do inquérito civil. Em obediência ao art. 9º-A e ao § 3º do art. 10 da Resolução n. 23 do
CNMP, faço a remessa da presente decisão ao Conselho Superior do Ministério Público, com nossas homenagens aos ilustres Procuradores de
Justiça que o compõem, para apreciação revisional. Determino, ainda, com base no art. 10, § 1º, da Resolução n° 23/2007 do CNMP e no art. 39,
§ 1º, da Resolução n° 001/2008 - CPJ-PI, que esta promoção seja publicada em Imprensa Oficial. Cumpra-se.
São Raimundo Nonato/PI, 06 de julho de 2022.
GABRIELA ALMEIDA DE SANTANA
Promotora de Justiça

3.3. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI 24753
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI
PORTARIANº111/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos
e Coletivos de Piripiri, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º,
da Lei Complementar Estadual n° 36/2004 e ainda,
CONSIDERANDOque o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, a prevenção e a reparação
dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico;
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e a harmonização das relações consumeristas, atendidos, entre outros, o princípio da harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
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tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4º, da Lei nº 8.078/90);
CONSIDERANDO que os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem
informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial, conforme § 4º do art. 55, da Lei Consumerista Pátria;
CONSIDERANDO o que dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXII, ao apontar que é dever do Estado, em sentido amplo,
promover a de-fesado consumidor;
CONSIDERANDO que art. 6, inciso III, da Lei 8.078/90, determina que "são direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara
sobre os di-ferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, característi-cas, composição, qualidade, tributos
incidentes e preço, bem como sobre os riscosqueapresentem."
CONSIDERANDO que o art. 42 da aludida Lei disciplina que "na cobran-ça de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a
ridículo, nem serásubmetido a qualquer tipo deconstrangimento ou ameaça".
CONSIDERANDO que constitui dever do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON - criar mecanismos como forma
de harmonizar as relações de consumo, fiscalizando o fiel cumprimento da legislação consumerista;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de dar tratamento coletivo à presente notícia, a fim de inibir posteriores condutas nesta circunscrição, no
sentido de prestar serviço público de maneira eficiente e adequada. (art. 6º, incisos III, IV e X, e art. 22, ambos do CDC).
CONSIDERANDO o recebimento da reclamação do consumidor Sr. João Fernandes do Nascimento, o qual informou que "Considerando que dei
entrada em um consórcio de uma moto e fui contemplado, que retirei a moto na Concessionária Par- nauto aqui em Piripiri; Que em julho do ano
passado fui roubado. Que comprei a moto para trabalhar, que depois do roubo perdi a condição de pagaras prestações. Que esse mês
encontraram a moto, que tentei negociar com a PARNAUTO, e lá me forneceram um número para entrar em contato com a empresa responsável.
Que tentei negociar, mas insistem que o acordo é único, ou pago à vista R$ 5.000,00 e uns quebrados, ou não tem acordo. Que ligam diversas
vezes, me ameaçando que vão apreender a moto. Todo dia são diversas chamadas. Que considero abusiva a quantidade de ligações. Que
desejo um acordo favorável a minha realidade. Não queria perder a moto.".
RESOLVE Instaurar, nos termos do art. 14, da Lei Complementar Estadual nº 36, de 09 de janeiro de 2.004, c/c a Lei nº 8.078/90 (Código de
Proteção e Defesa do Consumidor), o Processo Administrativo nº 108/2022, em face do Fornecedor PARNAUTOVEICULOSLTDA,CNPJnºCPF:05.590.088/0001-62,a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Reso- lução n° 174/2017 do CNMP;
a juntada da reclamação do consumidor e demais documentos;
Determinar a expedição de notificação a empresa Parnauto, a fim de que se faça presente em audiência designada para o dia 09/08/2022, às
11h00min, por meio da plataforma Microsoft Teams, a qual terá como pauta a possibilidade de negociação dos valores relativos a moto do
consumidor João Fernandes do Nascimento. Para mais, que seja enviado o recibo de adesão a grupo de Consórcio, acostado no ID SIMP n°
53962417.;
a expedição de ofício para a Empresa PARNAUTO, para o endereço: Av. Aderson Alves Ferreira, n° 2074, bairro Paciência, Piripiri- PI, 64260000, requisitando, em um prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos moldes da Lei Complementar Estadual de nº 36/2004:
apresentar defesa escrita no prazo legal acima especificado;
apresentar solução que atenda de maneira específica ao caso denunciado nos autos deste Procedimento, conforme documentos anexos;
pronunciar-se acerca da possibilidade de firmar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) sobre os problemas acima noticiados;
Para viabilizar a apuração da sua real condição econômica (vide art. 57 do CDC) em caso de eventual aplicação da penalidade de multa (art. 56, I
do CDC), o fornecedor poderá, de forma facultativa, juntar aos autos Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) do ano anterior a presente
data ou, na falta deste, da Declaração de Imposto de Renda (art. 12 da Portaria Normativa PROCON/MPPI nº 03/2019, publicada no Diário Oficial
do Ministério Público do Estado do Piauí em 01/04/2019).
d) Determinar a expedição de ofício ao Coordenador Geral do PROCON/ MPPI para fins de conhecimento da instauração do presente feito.
Cumpra-se
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 15 de julho de 2022.
NivaldoRibeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI

3.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL24754
Procedimento Administrativo nº: 27/2019
Simp nº: 000681-199/2019
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça, após fiscalização realizada pelo Programa de
Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON INTINERANTE, nos termos da Lei 8.078/90 (Código deDefesa do Consumidor) e arts. 33 e
seguintes do Decreto Federal 2.181/97,no período entre os dias 13 e 14 de junho de 2019, no município de Cocal-PI.
Em decisão, foi aplicada multa definitiva no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em face do fornecedor VIEIRA SUPERMERCADO, e este foi
notificado pessoalmente, em 30/06/2022, para no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação, pagar a multa ou apresentar
recurso, bem como cientificado de que a multa seria reduzida à metade caso a recolhesse no prazo e não oferecesse recurso, na forma do §2° e
§3° do art. 22 da Lei Complementar Estadual nº36/04.
O fornecedor apresentou Recurso Administrativo em 19/06/2022.
Nos termos dos arts. 24 e 28 da Lei Complementar Estadual nº 36/2004, o prazo para interposição de recurso é de 15 (quinze) dias úteis a contar
da intimação da parte, sendo o prazo preclusivo. Assim, verifica-se que o fornecedor apresentou o recurso dentro do prazo.
Considerando a apresentação de Recurso Administrativo, tempestivamente, pelo pelo fornecedor, RECEBO o recurso, com efeito suspensivo,
com fundamento no Art. 24, § 1º da LC nº 36/2004, e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.
Ante o exposto, determino:
a) Remessa destes autos a JURCON/MPPI, para análise do Recurso Administrativo apresentado pelo fornecedor infrator, conforme art. 24, § 2º
da LC nº 36/2004.
b) Mantida a decisão, que seja realizada a cobrança da multa, com juros, correção monetária e os demais acréscimos legais, na forma do Art. 29
da LCE nº 36/2004 e do Art. 55, caput, do Decreto Federal nº 2.181/97.
c) Decorrido o prazo sem o pagamento da multa, a inscrição do débito em dívida ativa pelo PROCON Estadual;
d) Após o trânsito em julgado, a inscrição do nome do infrator no cadastro de Fornecedores do PROCON Estadual, nos termos do caput do art.
44 da Lei8.078/90 e inciso II do art. 58 do Decreto 2.181/97
Cumpra-se.
Cocal, 22 de julho de 2022
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor de Justiça
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ICP 01/2021
SIMP 001095-199/2021
Objeto: Concurso Público de Cocal.
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado com a finalidade de exigir a realização de concurso público no município de Cocal/PI, ante a necessidade de
preenchimento de vagas de cargos efetivos
Foi oficiado o município requerendo informação sobre a etapa referente à revisão dos cargos e respectivas quantidades, que seria em
15/03/2022, conforme a previsão cronológica para a realização do concurso público estabelecido pelo município.
O município informou, por meio do ofício nº 58/2022, que a primeira etapa da realização do concurso público está em fase de
conclusão/validação por parte da gestão municipal, que pretende concluí-la até o dia 05/08/2022.
Ante o exposto, defiro o novo prazo previsto para conclusão da referida etapa do concurso público e requeiro que o município de Cocal informe,
decorrido esse prazo, o cumprimento da referida etapa, com documentação pertinente.
Agende-se o prazo. Após o seu transcurso, voltem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cocal, 21 de julho de 2021.
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor de Justiça

3.5. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA 24755
SIMP:000027-067/2021
3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI
REQUERENTE: Conselho Tutelar de Parnaíba-PI REQUERIDO: A Apurar
DATA DA INSTAURAÇÃO:
ASSUNTO: Violência contra criança e adolescente
DESPACHODEARQUIVAMENTODENOTÍCIADEFATO
Versam os autos da suposta situação de vulnerabilidade a qual as crianças
E. S. D. C., nascida aos 20/04/2010, e M. L. S. D. C., nascida aos 05/08/2017, estariam sendo abusadas sexualmente pelo adolescente A. M. S.
da C., irmão das infantes.
Segundo o Relatório Circunstanciado, elaborado pelo Núcleo Multidisciplinar Lei Maria da Penha, nos autos do Processo nº 000049694.2019.8.18.0031, em que apura a suposta prática do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável por parte do irmão das infantes,
A. M. S. da C. , contra as menores em evidência, o núcleo familiar das infantes composto por elas duas, uma irmã caçula e o irmão primogênito
A. M. e os respectivos genitores está inserido num contexto de violências sucessivas que percorrem tanto a um histórico de violência doméstica.
Na sua conclusão, a equipe técnica sugeriu a análise da viabilidade, pela autoridade judiciária, ou encaminhamento ao juízo competente quanto à
aplicabilidade da medida de proteção à criança e ao adolescente, considerando os arts. 98 e art. 101, inc. VII, no que se refere ao acolhimento
institucional temporário das crianças: E. S. da
C. (12 anos), M. L. S. da C. (05 anos) e M. V. S. da C. (03 anos) na Casa de Acolhimento Infantojuvenil de Parnaíba, as duas primeiras vítimas
nesta ação e a última, irmã que coabita no mesmo núcleo familiar, ambiente considerado vulnerável e de risco, até que possam os genitores
serem inseridos no acompanhamento do item 4 que corrobora com a aplicabilidade do inciso I do art. 101 do ECA.
Diante disso, este representante ministerial determinou a instauração da presente NOTÍCIA DE FATO, manifestando-se para que o Conselho
Tutelar desta cidade fosse oficiado a expedir Relatório Situacional acerca das condições em que as menores se encontram, bem como, verificar
se há necessidade de acolhimento institucional ou outra medida protetiva a ser aplicada em favor das menores.
Em resposta, o Conselho Tutelar enviou relatório situacional informando que as menores estavam residindo com sua madrinha, Sra. Elaine.
Ademais, a equipe técnica do Conselho Tutelar realizou visita na residência da Sra. Elaine, onde foram informados que as crianças em questão
voltaram a residir com os genitores, porque uma das menores havia desrespeitado a mesma.
Ato contínuo, a equipe visitou a residência da genitora, Sra. Izabel Marinho, com novo endereço informado pela madrinha das crianças.
Durante a visita, a genitora das menores informou que suas filhas estavam devidamente matriculadas em rede de ensino regular, bem como,
estavam residindo com o "suposto acusado", o adolescente A. M.
Além disso, a equipe também foi informada por uma vizinha da genitora, Sra. Jacinta, que as menores E. S. D. C. e M. L. S. D. C., aparentemente
estavam bem e sendo bem cuidadas pela genitora.
Por fim, a genitora informou que os fatos colocados em face do irmão das menores, Antônio Maciel, tratavam-se de um engano.
Diante do exposto, determinamos a expedição de ofício ao Conselho Tutelar de Parnaíba para que informasse acerca da necessidade de
acolhimento institucional ou outra medida protetiva em face das menores em questão.
Em resposta ao ofício, o Conselho Tutelar de Parnaíba-PI, sob o Ofício Nº 537/2021-RG: 013/2019, de 14 de dezembro de 2021, juntou aos
autos a Contrarreferência do Conselho Tutelar de Ilha Grande-PI, tendo em vista que os menores em questão estão residindo no referido
município.
De acordo com o Relatório Situacional confeccionado pelo Conselho Tutelar de Ilha Grande- PI, fora realizada uma visita domiciliar na residência
onde os
menores residem juntamente com os pais. Questionados sobre a convivência com seus filhos e sua situação, os genitores relataram que as
crianças encontravam-se bem e estavam estudando, oportunidade em que a genitora afirmou que os mesmos estavam participando de um
projeto da igreja todos os sábados e relatou que quando precisa resolver algo em Parnaíba, deixa as crianças sob os cuidados da vizinha.
Os conselheiros indagaram acerca do comportamento do adolescente Antônio Maciel, tendo os genitores respondido que ele reside na mesma
casa, apresenta bom comportamento e se dá bem com suas irmãs. Quanto ao genitor, este disse que não faz mais uso de bebidas alcoólica.
Ainda na visita, a genitora relatou que a menor M. V., que tem entre 06 e 07 anos, está sem o registro de nascimento, pois encontrou dificuldades
para tirar seu documento, visto que perdera a Declaração de Nascido Vivo da filha, momento em que a equipe do Conselho Tutelar de Ilha
Grande mostrou-se apta para resolver tal problema.
Os conselheiros informaram aos genitores que farão o encaminhamento das crianças aos técnicos do Centro de Referência e Assistência Social
(CRAS) de Ilha Grande para serem acompanhadas novamente.
Além disso, os conselheiros fizeram uma visita na escola em que os menores estudam, qual seja, Escola Santa Joana D'arc, para esclarecer
dúvidas relacionadas à frequência escolar dos mesmos.
Na oportunidade da visita, a diretora da instituição de ensino, Sra. Cíntia, relatou que as crianças estão frequentando a escola mas, em sua visão,
elas precisam de um acompanhamento mais específico. Ademais, disse que a adolescente Esmeralda faz Atendimento de Ensino Especializado
(AEE) e que os demais irmãos também serão incluídos pela escola.
Por derradeiro, a diretora relatou que as crianças têm um comportamento diferente de outras, pois são muito calmos, comportados, não
interagem com os demais, "são crianças isoladas que participam das aulas, mas são pessoas ausentes em tudo" (sic).
Fora determinada a expedição de ofício ao Conselho Tutelar de Ilha Grande-PI para que, ante a análise do caso em questão, informe se há a
necessidade de acolhimento institucional ou outra medida protetiva em face das menores em evidência, no entanto, não obtivemos resposta.
Em despacho ministerial reiteramos a expedição de ofício ao Conselho Tutelar de Ilha Grande-PI para que, ante a análise do caso em questão,
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informe se há a necessidade de acolhimento institucional ou outra medida protetiva em face das menores em evidência.
De acordo com o ofício nº 60/2022 do Conselho Tutelar de Ilha Grande- PI, foi realizada a notificação da Sra. Izabel Marinho dos Santos e do Sr.
Domingos Silva da Conceição no dia 21 de fevereiro de 2022, os citados são pais das crianças em questão.
Em 22 de fevereiro de 2022 foi realizado atendimento ao casal e declararam que a denúncia não é verdadeira. O Sr. Domingos relatou que no
passado ingeria bebidas alcoólicas, mas atualmente não consume mais e em nenhum momento retirou as roupas na frente das filhas por que as
respeitam.
A senhora Izabel afirmou que o seu filho Maciel nunca tomou banho com a sua filha esmeralda e nem com suas outras filhas, onde as citadas
banham no quintal da casa, e que mesmo estando residindo na mesma casa o adolescente M. não tem aproximação com as irmãs, pois alegou
sempre está presente e ser atenta aos acontecimentos de sua residência.
Os conselheiros repassaram aos notificados que poderá ocorrer o afastamento das crianças do convívio familiar ou o afastamento do adolescente
M. A mãe alegou que a relação do seu filho com suas irmãs é boa e que eles consentem para que sejam tomadas todas as medidas legais diante
da denúncia.
Em conversar com a adolescente E., a menor relatou que quando vai banhar não retira suas roupas, pois banha no quintal de casa na presença
da mãe e seu irmão não fica onde ela banha além de não retirar a roupa em sua frente. A menor informou que seu pai bebe, mas não retira a
roupa na sua frente ou perante suas irmãs.
Por fim, foram realizadas as orientações a família a cerca do caso.
O Conselho Tutelar acompanhou a família para a realização do Boletim de ocorrência e o exame de conjunção carnal no Hospital Dirceu
Arcoverde estando presente a adolescente e sua mãe.
Foi informado ao Conselho Tutelar pela direção da Escola Santa Joana D'arc que havia uma criança que não está registrada, por isso foi
realizada diligência no arquivo morto de Parnaíba/PI para saber de informações precisas sobre a documentação da criança M.V. M. dos S., sendo
informado ao CT de Ilha Grande que todos os arquivos de 2013 não se encontravam no Hospital Dirceu Arcoverde.
Por isso, foi encaminhado ofício a Prefeitura de Parnaíba/PI e ao Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, entretanto, o Conselho Tutelar não obteve
resposta. Em busca pela Declaração de Nascimento com Vida da menor, no HEDA de Parnaíba/PI, mas não foi encontrado prontuário sobre
atendimento a Sra. Izabel no ano de 2013.
Igualmente, foi expedido ofício a Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba sendo informado através de mensagem pelo whastapp pela
coordenadora da instituição que não foram encontrados nenhum prontuário.
O Conselho Tutelar de Ilha Grande realizou visita a residência da Sra. Izabel, entretanto, a genitora não soube informar o nome do hospital em
que a menor nasceu ou se deu a luz em casa, de acordo com a vizinha da Sra. Izabel, criança nasceu em 2013.
Durante a visita os conselheiros perceberam a maneira apreensiva e assutada com a presença do conselho, além de perceptível a maneira
diferente como a genitora trata a menor Esmeralda para com seu irmão Maciel.
Além disso, foram realizadas visitas a escola em que os adolescentes estudam, conforme relato da professora e também da diretora é notória a
diferenciação de tratamento dada ao filho por parte da Sra. Izabel. O acompanhamento dos adolescentes é realizado todos os dias pela mãe,
mas que o foco de atenção é somente para o adolescente e que os filhos precisam estar em um ambiente saudável para o desenvolvimento das
crianças.
Por fim, o relatório situacional do Conselho Tutelar manifestou-se pelo afastamento do suposto acusado, pois reside junto com a vítima.
Éorelatório,passoadecidir.
Diante do exposto, em virtude do ajuizamento da ação de medidaprotetiva sob o nº 0801532-36.2022.8.18.0031, determino o
arquivamento do feitocomestribonoartigo4º,incisoI,capítuloIdaResoluçãoN°.174/2017doCNMP.
Ademais,determinoacomunicaçãoaoConselhoSuperiordoMinistérioPúblicodoEstadodoPiauíeaoConselhoTutelardeIlhaGrande-PI.
Publique o extrato do arquivamento no DOEMPPI, suprimindo onomedos menores.
BaixasnecessáriasemovimentaçõesnoSIMP.Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 30 de março de 2022.
Dr.RuszelLimaVerdeCavalcante
Promotor de Justiça

3.6. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA 24756
Procedimento Administrativo nº 003668-361/2021
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Através de Ofício Circular n° 39/2021/SUPJP/6ªPJ-PICOS foi encaminhada a essa Promotoria de Justiça cópia do despacho expedido nos autos
do Procedimento Administrativo SIMP 000006-421.2020, exarado pela 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI, para conhecimento.
O referido despacho informando acerca de Procedimento Administrativo instaurado no âmbito do Grupo Regional de Promotorias de Justiça
Integradas no acompanhamento do Covid- 19, com o intuito de acompanhar a distribuição de equipamentos de proteção individual às Polícias
Civil e Militar dos municípios que integram a Regional de Picos/PI. No qual, devido a Resolução CPJ nº 003/2021(anexa), a qual revogou a
Resolução CPJ/PI nº 02, de 07 de abril de 2020, determinou o encaminhamento dos autos a esta promotoria para que fossem adotadas as
providências entendidas como pertinentes.
Em despacho de ID 34539783 determinado o envio de ofício à Polícia Civil de Paulistana/PI, solicitando informações acerca da disponibilização
de EPI's para a prevenção do Covid-19 pela Secretaria Estadual de Segurança Pública do Piauí.
Em ofício de ID 34590085, datado de 02 de fevereiro de 2022, a Delegacia da Polícia Civil de Paulistana/PI informou que a Secretaria Estadual
de Segurança Pública do Piauí está disponibilizando materiais de EPI's, tais como máscaras e álcool em gel.
Eis o sucinto relatório. Passo a decidir.
Ao tempo do envio de ofício à Delegacia da Polícia Civil de Paulistana/PI para informações acerca da disponibilização de EPI's para a prevenção
do Covid-19 pela Secretaria Estadual de Segurança Pública do Piauí a Delegacia da Polícia Civil de Paulistana/PI, a referida comunicou que
materiais de EPI's vinham sendo disponibilizados.
A Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Piauí, através do Comitê de Operações Emergenciais (COE), em data de 25 de março de 2022,
aprovou a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos e semiabertos, no estado do Piauí.
Em data de 12 de abril de 2022, o COE estabeleceu que fica facultativo o uso de máscaras em ambiente fechado para cidades em que 60% da
população elegível, acima de 18 anos, esteja imunizada com a dose de reforço. Ficando obrigatório o uso apenas para idosos com mais de 60
anos, imunossuprimidos, doentes crônicos, em estabelecimentos de saúde e transporte coletivo, como ônibus, trem e avião.
O Piauí entrou neste domingo (12 de junho de 2022) no seu quinto dia sem o registro de morte por Covid-19. O levantamento foi feito pela
reportagem com base nos boletins epidemiológicos enviados pela Secretaria Estadual de Saúde do Piauí (SESAPI) diariamente.
Percebe-se, portanto, que a situação epidemiológica no Estado do Piauí se encontra controlada, com o registro de poucos casos e a redução de
casos que evoluíram a óbito.
Destarte, considerando que o presente feito exauriu o objeto, promovo o seu ARQUIVAMENTO na própria Promotoria de Justiça, comunicandose ao CSMP-PI, mediante a remessa de cópia desta promoção de arquivamento.
Encaminhe-se ofício à 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI, prestando as informações solicitadas em ofício de ID 34134378.
Expedientes necessários.
Paulistana-PI, data e horário registrados pelo sistema.
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[assinadodigitalmente]
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI1
1PortariaPGJnº3134/2021

3.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS24757
PORTARIA N° 11/2022
IC - INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Dr. MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, MD Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus/PI, respondendo
pela 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus/PI, no uso das atribuições previstas nos Arts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III
e IV, da Constituição Federal, etc...
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF);
CONSIDERANDO que a Constituição brasileira, em seu art. 127, elevou o Ministério Público à condição de órgão essencial à justiça, atribuindolhe, como poder/dever, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que nos termos da Lei n° 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), entre os bens tutelados, encontra-se o patrimônio público (At.
1°, VIII);
CONSIDERANDO que no art. 5° da Lei 7.347/85, em inciso I, legitima o Ministério Público para propor a ação principal e a ação cautelar;
CONSIDERANDO o art. 6° da LAP, que determina a qualquer pessoa possibilidade de representar e ao servidor público o dever de provocar a
iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de
convicção;
CONSIDERANDO a tramitação do Inquérito Civil Público nº SIMP 000271-019/2019 na 42ª PJ de Teresina, instaurado para averiguar a
precariedade da estrutura física dos prédios do Departamento de Trânsito do Estado do Piauí (DETRAN);
CONSIDERANDO que nos autos do Inquérito Civil Público citado foi declinado atribuições para as respectivas PJs dos municípios de Barras,
Luzilândia, Esperantina, Piripiri, Cocal, Parnaíba, São João, Barro Duro, Bom Jesus, Água Branca, Amarante, Floriano e Itaueira, para apuração
da situação estrutural das sedes do DETRAN (CIRETRAN) das cidades mencionadas;
CONSIDERANDO que nos autos deste ICP, em maio de 2019, o DETRAN apresentou informações que as CIRETRANS de Barras, Luzilândia,
Esperantina, Piripiri, Cocal, Parnaíba, São João, Barro Duro, Bom Jesus e Água Branca teriam supostamente sido beneficiadas com reformas no
ano de 2019;
CONSIDERANDO a necessidade evidente de apurar a suposta falta de estrutura da sede do DETRAN no município de Bom Jesus-PI, qual seja,
9° CIRETRAN - BOM JESUS-PI;
CONSIDERANDO os serviços de alta relevância prestados pelo DETRAN, em especial a 9° CIRETRAN - BOM JESUS-PI, que atende não só o
município de Bom Jesus-PI, mas toda a microrregião do município de Bom Jesus-PI, a qual abrange vários municípios vizinhos dentre estes,
podemos citar: Currais, Cristino Castro, Redenção do Gurgueia-PI, Alvorada do Gurgueia, Palmeira do Piauí e Santa Luz;
CONSIDERANDO que para o atendimento dos usuários do serviço público prestado pela autarquia, é necessário a disponibilidade de estrutura
física adequada tanto para a população como para os servidores públicos;
CONSIDERANDO que dentre as atribuições do DETRAN estão fiscalizar, realizar, e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento de
condutores, reciclagem e suspensão de condutores; atendimento ao púbico; vistorias veiculares, recolhimento de veículos irregulares, dentre
outras, as quais necessitam de espaço adequado para a prestação do serviço público;
CONSIDERANDO que tais atribuições do DETRAN podem ser vislumbradas no art. 22 do CTB;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil Público é um instrumento extrajudicial instaurado pelo MP visando a investigação de danos ou ameaça de
dano a bens de interesse difuso, coletivo ou individuais homogêneos.
RESOLVE:
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, visando, exclusivamente, apurar e investigar suposta ausência de reformas e a precariedade na
estrutura física na sede da 9ª CIRETRAN NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas
judiciais cabíveis, desde logo, determinando o seguinte:
a) Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP,
comunicando-se ao CSMP, mediante remessa de cópia digital da presente portaria, assim como providências de publicação em DO.MP/PI;
b) Solicite-se ao coordenador local da 9° CIRETRAN de Bom Jesus-PI informações sobre a última reforma ocorrida no posto de atendimento
da 9ª CIRETRAN de Bom Jesus-PI, informando as ações empreendidas no local para a melhoria da estrutura física do órgão, bem como quais as
maiores necessidades verificadas;
c) Solicite-se ao Diretor Geral e ao Chefe da Procuradoria Jurídica do Detran-PI informações (e comprovações) sobre a eventual ordem de
reforma e a tramitação de processo licitatório para a reforma na 9° CIRETRAN em Bom Jesus-PI;
d) Solicite-se à PGE-PI e ao Oficial de Registro do 1° Ofício de Bom Jesus-PI informações sobre a propriedade e o registro imobiliário do
prédio sede da 9° CIRETRAN de Bom Jesus-PI, se pertencente ao patrimônio público estadual ou municipal, ou ainda se tal prédio pertence a
particular;
e) Certifique-se em meio aberto, notadamente, em sites de notícias e redes sociais da autarquia de trânsito a veiculação de notícias sobre a
precariedade das estruturas físicas dos postos de atendimento e da sede do DETRAN-PI, outrossim, notícias sobre reformas em postos de
atendimento, especialmente, na 9ª CIRETRAN de Bom Jesus-PI. Sendo o resultado frutífero ou não, certifique-se nos autos;
f) Solicite-se (via Aviso de Recebimento) ao Sindicato dos Servidores do DETRAN-PI - SINDETRAN-PI1 informações sobre eventual reforma feita
ou processo de licitação iniciado (ou finalizado) para a reforma e adequação estrutural das Ciretran(s) no estado do Piauí, em específico, da 9°
CIRETRAN no município de Bom Jesus-PI;
g) Solicite-se (via Aviso de Recebimento) ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí informações sobre atestado
de regularidade contra incêndios na 9ª CIRETRAN de Bom Jesus-PI, nos termos do Decreto n° 17.688/18 e Lei 5.483/05, que institui o
regulamento de segurança contra incêndios e dispõe sobre a competência do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí, respectivamente;
h) No Portal da CGE-PI (https://transparencia.pi.gov.br/ords/f?p=101:24:104862789308038::NO:::) certifique-se junte-se em link da plataforma
Sharepoint extrato das receitas do ano de 2022 (usando o filtro de janeiro até o mês do cumprimento deste item) para a Secretaria das Cidades.
i) Certifique-se junte-se em link da plataforma Sharepoint cópia da LOA do ano de 2022 (Lei n° 7.721/21) e cópia do demonstrativo das unidades
gestoras, disponível em http://www.antigoseplan.pi.gov.br/loa.php .
j) Nomeia-se para fins de secretariamento do presente I.C.P, conforme distribuição automática, quaisquer dos técnicos/estagiários ministeriais
lotados na sede das PJ's de Bom Jesus-PI.
Diligências no prazo normativo e legal, contando-se o prazo a partir da juntada nos autos do encaminhamento/protocolo/ARs/certificação,
observados os ditames do Ato PGJ/PI 931/2019.
Bom Jesus/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus-PI
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Respondendo cumulativamente pela 2°PJ/BJ - Portaria PGJ n° 891/2021
1 Av. Gil Martins, 2000 (Anexo Detran), Bairro Redenção, Teresina -PI, CEP 64016-900.

3.8. 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24758
PORTARIA Nº 19/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12/2022
SIMP Nº 000377-426/2022
OBJETO: Acompanhar e fiscalizar as medidas adotadas pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI) para sanar as deficiências estruturais dos
prédios da Instituição localizados no município de Teresina-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 38ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas atribuições legais e, com
fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº
8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que o art. 208, V, da Constituição Federal prescreve que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
CONSIDERANDO que as ações e serviços de educação são de relevância pública, sendo função institucional do Ministério Público zelar pelo seu
efetivo respeito, devendo tomar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias para preservá-los (art. 129, II e III c/c art. 197, CF e art.
5º, V, alínea "a", da Lei Complementar nº 75/93);
CONSIDERANDO que esta 38ª Promotoria de Justiça recebeu de diversas reclamações, prestadas junto à Ouvidoria do MPPI, relatando
supostas deficiências estruturais nos prédios da UESPI ;
CONSIDERANDO que o art. 8º, II da Resolução 174/2017 do CNMP, dispõe que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado para "acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, de políticas públicas ou instituições" e que "será instaurado
por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito
civil (art.9º)".
RESOLVE:
INSTAURAR o Procedimento Administrativo nº 12/2022, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar as medidas adotadas pela Universidade
Estadual do Piauí (UESPI) para sanar as deficiências estruturais dos prédios da Instituição localizados no município de Teresina-PI,
DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
a) A autuação da presente Portaria no sistema SIMP, arquivando-se cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
b) Expedição de Ofício à Universidade Estadual do Piauí (UESPI), requisitando informações sobre a situação estrutural dos prédios da Instituição
localizados no Município de Teresina, bem como o plano para sanar os problemas existentes.
c) O encaminhamento da presente portaria, para publicação, ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, e para
conhecimento, ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC.
CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 22 de julho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça em exercício na 38ª PJ

3.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL ALVES 24759
PORTARIA Nº 20/2022
Objeto: Acompanhar e registrar as tratativas para a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, nos autos do Inquérito Policial
0800101-08.2021.8.18.0061.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotora de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o art. 129 da Constituição Federal,
possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) que preencha(m) os requisitos
legais;
CONSIDERANDO que o ANPP foi criado pela Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução nº 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema de justiça penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDO a promulgação do Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPP no art. 28-A do Código de
Processo Penal;
CONSIDERANDO que o Acordo de Não Persecução Penal positivado constitui-se medida inovadora de justiça negociada, reforçando o
protagonismo do Ministério Público na persecução penal;
CONSIDERANDO que "o perfil resolutivo exige do Ministério Público atuação estratégica no plano extrajudicial, especialmente na qualidade de
agente pacificador da conflituosidade social. Nesse passo, a incorporação de mecanismos consensuais na área criminal tem surgido como uma
solução promissora, capaz de demonstrar que a atuação extrajudicial da instituição é fundamental para a efetivação dos interesses da sociedade
por celeridade na resolução dos casos penais."1
CONSIDERANDO que, consoante dispõe Renato Brasileiro2, "na sistemática adotada pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido
pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), cuida-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial, necessariamente homologado pelo juízo
competente, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso - devidamente assistido por seu defensor -, que confessa formal e
circunstanciadamente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade, em troca do
compromisso do Parquet de não perseguir judicialmente o caso penal extraído da investigação penal.";
CONSIDERANDO tratar-se de Inquérito Policial instaurado para investigar a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e I, do Código Penal,
cuja autoria é atribuída a William Nascimento Fontinele e José Oliveira Farias, e a prática do crime previsto no art. 180, "caput", cuja autoria é
atribuída a Francisca Sara Ferreira do Nascimento;
CONSIDERANDO que os crimes acima referidos, furto qualificado e receptação, encontram-se devidamente comprovados, possuem pena
mínima inferior a 04 (quatro) anos e não possuem violência ou grave ameaça como elementar do tipo.
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, dentre outros, a
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acompanhar situações não sujeitas a Inquérito Civil (Resolução CNMP nº 174/2017, art. 8º, II e IV);
R E S O L V E:
INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 14/2021, para acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para a viabilização e
celebração de eventual Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), referente aos autos do Inquérito Policial nº 0800101-08.2021.8.18.0061, que
tramita na Vara Única da Comarca de Miguel Alves, presentes os requisitos legais, para posterior homologação judicial.
DETERMINANDO:
1. Registro e autuação do feito;
2.Extração do Inquérito Policial e juntada nos autos do Procedimento Administrativo: relatório, depoimentos da vítima e das testemunhas,
interrogatórios dos indiciados, laudo pericial, se houver;
3. Proceda-se à consulta no Themis e no PJE, para verificar se os indiciados respondem a processos criminais, no prazo de 05 (cinco) dias;
4. Deixo de notificar a vítima Francisco Luciano Portela Vieira Ponte em razão de não haver dano a ser reparado ou coisa a ser restituída,
considerando que já houve a devolução dos objetos furtados, conforme Auto de exibição e apreensão ID 28724335, fl. 11 e Termo de apreensão
ID 28724335, fl. 17;
5. Notifiquem-se os indiciados para comparecerem ao Fórum local, no dia 1º de agosto de 2022, às 10h00min, acompanhados de advogado(a),
cópia de documento oficial de identificação e de certidões de antecedentes criminais, a fim de que seja verificada a possibilidade de propositura
de acordo de não persecução penal.
6. O envio da presente Portaria, em formato word, para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo conhecimento e controle social,
juntando-se aos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
7. A elaboração de minuta, a ser inserida no sistema PJe, informando ao Juízo da Comarca de Miguel Alves sobre a instauração do procedimento
em questão e sobre a necessidade de os autos permanecerem acautelados no Ministério Público para a viabilização do ANPP;
8. A FIXAÇÃO do prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo mesmo
período, devendo a assessoria manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e cumpra-se.
Miguel Alves-PI, 14 de julho de 2022.
Luana Azerêdo Alves
Promotora de Justiça
Portaria nº 21/2022
Procedimento Administrativo nº 15/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIAUÍ, por meio de sua representante legal abaixo assinada, com fulcro no disposto no art. 127, caput, da
Constituição Federal; bem como no art. 37, I, da Lei Complementar Estadual nº 12/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Piauí) e no art. 5º,
II, do Código de Processo Penal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático e
os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela
Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que, conforme estabelece o art. 129, VIII, da CRFB/88, é função institucional do Ministério Público requisitar diligências
investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações;
CONSIDERANDO que, consoante dispõe o art. 2º, V, da Resolução CNMP nº 181/2017, o membro do Ministério Público poderá requisitar a
instauração de inquérito policial, indicando, sempre que possível, as diligências necessárias à elucidação dos fatos, sem prejuízo daquelas que
vierem a ser realizadas por iniciativa da autoridade policial competente;
CONSIDERANDO que, consoante art. 1º, caput1, da Resolução CNMP nº 174/2017, o instrumento procedimental de ingresso de demandas no
Ministério Público é a Notícia de Fato;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º, I2, da Resolução CNMP nº 174/2017, 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;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 8º, II3, da Resolução CNMP nº 174/2017, incumbe ao Ministério Público, em sede de Procedimento
Administrativo, acompanhar e fiscalizar políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que se mostra razoável, no exercício do controle externo da atividade policial, que o membro do Ministério Público acompanhe
o efetivo cumprimento das requisições expedidas pelo Ministério Público para a instauração de inquéritos policiais, bem como a sua tramitação;
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 01/2019 expedida pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais (CAOCRIM);
RESOLVE INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar, durante o ano de 2022, o
cumprimento das requisições expedidas pelo Ministério Público para a instauração de inquéritos policiais, bem como a sua tramitação,
com base nos arts. 7º; 8º, II e III, da Resolução CNMP nº 174/2017, determinando, desde já, as seguintes diligências:
a) Nomeação dos servidores lotados nesta Promotoria de Justiça para secretariarem o presente Procedimento;
b) Autuação da presente portaria no Sistema SIMP;
c) A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Diário Oficial Eletrônico - MPPI, para a devida publicação;
d) A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público, para conhecimento;
e) Expedição de Ofício ao Exmº Delegado de Polícia de Miguel Alves, para conhecimento do procedimento administrativo e providências que
entender pertinentes, especialmente em relação a eventuais requisições ministeriais pendentes de cumprimento ou impulso aos inquéritos
policiais já instaurados, no prazo de 05 (cinco) dias;
f) Levantamento das requisições já expedidas à autoridade policial, desde o mês de janeiro de 2022; consulta ao PPE (Procedimento Policial
Eletrônico), a fim de identificar a tramitação (fase) dos Inquéritos Policiais já instaurados e aquelas requisições que ainda não foram cumpridas,
no prazo de 30 (trinta) dias;
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Miguel Alves-PI, 18 de julho de 2022.
Luana Azerêdo Alves
Promotora de Justiça
Portaria nº 22/2022
Procedimento Administrativo nº 16/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIAUÍ, por meio de sua representante legal abaixo assinada, com fulcro no disposto no art. 127, caput, da
Constituição Federal; bem como no art. 37, I, da Lei Complementar Estadual nº 12/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Piauí); no art. 5º,
II, do Código de Processo Penal e, no art. 12, VII, da Lei n.º 11.340/2006;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático e
os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174/2017, incumbe ao Ministério Público, em sede de Procedimento
Administrativo, acompanhar e fiscalizar políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, incisos I, VII, e VIII da Constituição Federal, respectivamente, são funções institucionais do
Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública; exercer o controle externo da atividade policial; e requisitar diligências
investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos;
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CONSIDERANDO que, conforme art. 12, VII, da Lei n.º 11.340/2006, em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o
registro da ocorrência, deverá a autoridade policial, de imediato, remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao Juiz e ao Ministério
Público;
CONSIDERANDO que, consoante dispõe o art. 2º, V, da Resolução CNMP nº 181/2017, o membro do Ministério Público poderá requisitar a
instauração de inquérito policial, indicando, sempre que possível, as diligências necessárias à elucidação dos fatos, sem prejuízo daquelas que
vierem a ser realizadas por iniciativa da autoridade policial competente;
CONSIDERANDO que, em muitos casos de representação da autoridade policial pela concessão de medidas protetivas em favor de vítima em
situação de violência doméstica e familiar, não há remessa final do inquérito policial;
CONSIDERANDO que se identificou, dentre esses casos, aqueles cuja ação penal dispensa representação da ofendida, sendo de natureza
pública incondicionada;
CONSIDERANDO que o ciclo de violência doméstica e familiar contra a mulher, muitas vezes, não finda com a decisão concessiva de medidas
protetivas, sendo necessárias a persecução penal, a mobilização e a agilidade dos órgãos que compõem o sistema de Justiça;
CONSIDERANDO que a conclusão das investigações com a remessa final do inquérito policial, para fins de formação da opinio delicti do membro
do Ministério Público acerca do ajuizamento da ação penal, é medida que também visa coibir a reincidência na prática de crimes contra a mulher;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 10 do Código de Processo Penal, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver
sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de
prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela e que a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido
apurado e enviará autos ao juiz competente;
RESOLVE INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar, durante o ano de 2022,
especificamente a tramitação das investigações policiais que tenham por objeto fatos criminosos praticados contra a mulher em
situação de violência doméstica e familiar, com base nos arts. 7º; 8ª, II e III, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determinando, desde já, as
seguintes diligências:
a) Nomeação dos servidores lotados nesta Promotoria de Justiça para secretariarem o presente Procedimento;
b) Autuação da presente portaria no Sistema SIMP;
c) A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Diário Oficial Eletrônico - MPPI, para a devida publicação;
d) A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público, para conhecimento;
e) Expedição de Ofício ao Exmº Delegado de Polícia de Miguel Alves, para conhecimento da instauração do presente procedimento
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias;
f) Levantamento das medidas protetivas de urgência concedidas a partir de janeiro de 2022, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a
mulher; identificando a natureza da ação penal relacionada ao crime cometido; consultando o Procedimento Policial Eletrônico (PPE), a fim de
identificar a situação da investigação, no prazo de 30 (trinta) dias.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Miguel Alves-PI, 18 de julho de 2022.
Luana Azerêdo Alves
Promotora de Justiça

3.10. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA 24760
PORTARIA N°. 08-07/2022
CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por ingerência do Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnaíba, Estado do
Piauí, responsável pela defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, com âncora no artigo 129, inciso III, da CARTA MAGNA;
no artigo 25, inciso IV, da Lei Nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1983; no artigo 36, inciso IV, da Lei Complementar Nº 12, de 18 de dezembro de
1983, e no artigo 8º, § 1º, da Lei Nº 7.347/85, neste ato converte o Procedimento Preparatório registrado em SIMP sob o Nº. 002349-369/2021,
no necessário Inquérito Civil, com finalidade de apurar os fatos apresentados por meio do OFÍCIO Nº. 285/2021, oriundo do Conselho Tutelar de
Parnaíba (PI), relacionados à inclusão dos profissionais lotados no citado órgão, nos grupos prioritários de vacinação contra o Novo Coronavírus
COVID-19, no Município de Parnaíba (PI), o que reverbera o seguinte:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o artigo 127, da Carta Magna;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil, de natureza unilateral e facultativa, será instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela dos
interesses ou direitos a cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação, para o exercício das
atribuições inerentes às suas funções institucionais, conforme artigo 1º, caput, da Resolução CNMP Nº. 023/2007;
CONSIDERANDO que foi instaurado Procedimento Preparatório, registrado em SIMP sob o Nº. 002349-369/2021, no âmbito da 01ª Promotoria
de Justiça de Parnaíba (PI), com finalidade de apurar os fatos apresentados por meio do OFÍCIO Nº. 285/2021, oriundo do Conselho Tutelar de
Parnaíba (PI), relacionados à inclusão dos profissionais lotados no citado órgão, nos grupos prioritários de vacinação contra o Novo Coronavírus
COVID-19, no Município de Parnaíba (PI);
CONSIDERANDO que, em cumprimento a despacho constante no Documento Nº. 53683283, restou expedido o Ofício Nº. 1716/2022/2349369/2021-SUPJ/PHB-PI endereçado à Coordenadora do Conselho Tutelar do Município de Parnaíba (PI), requisitando informações acerca da
individualização dos profissionais lotados no Conselho Tutelar de Parnaíba (PI), que ainda não foram incluídos nos grupos prioritários de
vacinação, elencando ainda, quais atividades são efetivamente desempenhadas por estes, devendo juntar documentação comprobatória acerca
do alegado;
CONSIDERANDO que, por meio do Ofício Nº. 278/2022, via Documento Nº. 53799331, a Coordenadora e o Secretário Interino do Conselho
Tutelar de Parnaíba (PI) informaram que a equipe do Conselho "é constituída por 11 pessoas, entre conselheiros tutelares, secretária,
recepcionistas, auxiliar de serviços gerais, motorista e vigia. Informamos que todos do quadro desta equipe já receberam a vacina contra COVID19 e seus reforços, seguindo o calendário da saúde, sem inclusão em grupos prioritários.";
CONSIDERANDO que não foi juntada à resposta encaminhada pelo Conselho Tutelar de Parnaíba (PI) a devida documentação comprobatória do
alegado;
CONSIDERANDO que o artigo 14, § 3º, do Ato PGJ Nº. 931/2019, estabelece que o ofício de requisição de informações e/ou documentos será
direcionado pela secretaria unificada ao seu destinatário, com o recebido pessoalmente pelo destinatário ou, se remetido pelos Correios, via
"AR/MP" - Aviso de Recebimento em Mãos Próprias.
CONSIDERANDO que já transcorreu o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da instauração do Procedimento Preparatório em lume,
restando esclarecimentos indispensáveis para o correto andamento do presente procedimento.
Ademais, objetivando apurar a manifestação necessária em prol da resolutividade da demanda, e comintuitodedar continuidade asinvestigações,
a fim de sanar aslacunasexistente no fato noticiado.
DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO:
Instaurar-se o presente INQUÉRITO CIVIL, na forma do artigo 2º, inciso I, da Resolução CNMP Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, e da
Resolução Nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com finalidade de apurar os fatos apresentados
por meio do OFÍCIO Nº. 285/2021, oriundo do Conselho Tutelar de Parnaíba (PI), relacionados à inclusão dos profissionais lotados no citado
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órgão, nos grupos prioritários de vacinação contra o Novo Coronavírus COVID-19, no Município de Parnaíba (PI), determinando as seguintes
providências:
1. Autue-se a presente Portaria, acompanhada dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme
determina o artigo 8º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério público do Estado do Piauí, com remessa desta
portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP, para conhecimento, conforme determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
2. Remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso
VI, e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
3. Com cópia desta Portaria, oficie-se a Coordenadora do Conselho Tutelar de Parnaíba (PI), com entrega pessoal, requisitando a
apresentação de documentação comprobatória que demonstre que os profissionais lotados no Conselho Tutelar de Parnaíba (PI) já foram
devidamente vacinados contra a COVID-19, restando fixado o prazo de 30 (trinta) dias nos termos do Ato PGJ Nº. 931/2019.
Remeta-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Uma vez concluídos os prazos concedidos para ditas informações, certificado o cumprimento das diligências, venham conclusos.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 22 de julho de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI
Notícia de Fato SIMP N° 000001-369/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Resta observada Notícia de Fato, autuada em SIMP soboNº.000001-369/2022, com tramitação na 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI),
autuada após distribuição através de despacho do Promotor de Justiça Diretor de Sede, encaminhando o Ofício Nº. 146/AJD/21, do 2º Batalhão
de Polícia Militar do Estado do Piauí, no qual constam informações quanto ao pedido oriundo da Prefeitura de Parnaíba (PI), para apoio na
realização do "Réveillon de Parnaíba", na data de 31 de dezembro de 2021 e 1º de janeiro de 2022, época em que eventos desse tipo estavam
proibidos em virtude do Decreto Nº. 20.439, de 28 de dezembro de 2021, em conformidade com seu artigo 3°, § 5º.
Diante das informações, este órgão ministerial determinou que fosse oficiado o Município de Parnaíba (PI), na pessoa de seu Procurador-Geral, a
fim de apresentar manifestação quanto ao objeto noticiado, em especial, para que informe se houve a realização de evento festivo em
desrespeito às normas estaduais, tendo em vista a vedação prevista no Decreto Estadual Nº. 20.439, de 28 de dezembro de 2021, artigo 3º, § 5º,
devendo, em todo caso, juntar documentação comprobatória acerca do alegado.
Em resposta, através Ofício N°. 34/2022, a Procuradoria-Geral do Município de Parnaíba (PI) informou que a municipalidade não teria realizado
qualquer evento na data em questão. Salienta ainda, que a determinação do Prefeito foi o cancelamento de qualquer atividade festiva, mantida
apenas a tradicional queima de fogos, cuja participação restou restrita apenas à pessoa responsável por realizar a queima. Entretanto, o referido
órgão não remeteu qualquer documentação que comprovasse o alegado, de forma que foi determinada a expedição de ofício ao 2º BPM "BATALHÃO MAJOR OSMAR", solicitando informação quanto à eventual realização de fiscalização que comprove a realização de evento festivo
pela Prefeitura de Parnaíba (PI) contrário ao Decreto Estadual Nº. 20.439, de 28 de dezembro de 2021, artigo 3º, § 5, entre os dias 31 de
dezembro de 2021 e 1º de janeiro de 2022.
Em sede de nova manifestação, via Ofício Nº. 591/AJD/22, o comandante do 2° Batalhão de Polícia Militar do Estado do Piauí informou que não
houve a realização de evento pela Prefeitura de Parnaíba-PI no citado período.
É o sucinto relatório. Passo à manifestação.
O procedimento em lume, tem por objetivo a apuração dos fatos apresentados pelo (a) noticiante concernente às supostas irregularidades
cometidas na realização do "Réveillon de Parnaíba", na data de 31 de dezembro de 2021 e 1º de janeiro de 2022, época em que eventos desse
tipo estavam proibidos em virtude do Decreto Nº. 20.439, de 28 de dezembro de 2021, em conformidade com seu artigo 3°, § 5º.
Ocorre que, após a devida investigação, na qual foi oportunizada a manifestação de ambas as partes envolvidas no procedimento em lume,
houve a alegação uníssona de inexistência de evento festivo que contrariasse as normas dispostas no Decreto Estadual, de forma que não se
mostra razoável a conversão desta Notícia de Fato em Procedimento Preparatório, uma vez que a questão se encontra solucionada.
Nesse diapasão, tais fatos somados embasam o processo de arquivamento dos presentes autos, conforme disposição do artigo 4º, inciso I, da
Resolução do CNMP Nº. 174/2020, senão vejamos:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:(...)
I-ofatonarradojátiversidoobjetode investigaçãooude açãojudicialoujáseencontrarsolucionado;"
Assim, determino o ARQUIVAMENTO do feito, na forma do artigo 4º, inciso I, da Resolução do CNMP Nº. 174/2017.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cientifique-se o noticiante acerca do arquivamento, por via eletrônica, encaminhando cópia da presente decisão de arquivamento e informações
apresentadas pelo noticiado, para fins de conhecimento, esclarecendo-lhe sobre a possibilidade de apresentação de recurso no prazo de 10 (dez)
dias, conforme artigo 4º, § 1º, da Resolução do CNMP Nº. 174/2017.
Por fim, decorrido o prazo recursal sem interposição de recurso, certifique e proceda o arquivamento dos autos do procedimento, com a devida
baixa no SIMP, conforme
reza o artigo 5º, da Resolução Nº. 174/2017, do CNMP, informando ao CSMP, via ofício, por sistema eletrônico.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 24 de maio de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titularda01ªPromotoriadeJustiçadeParnaíba(PI)

3.11. 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24761
PORTARIA Nº 01/2022/GAB
O PROCURADOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTODA 9ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, ARISTIDES SILVA PINHEIRO,no uso de
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, o disposto na Resolução nº 03/2017, de 16 de outubro de 2017, que instituiu o sistema de plantão do 2º grau do Ministério
Público do Estado do Piauí;
RESOLVE: DESIGNAR os assessores PAULO IBERÊ LEITE DA COSTA RIBEIRO JÚNIOR, matrícula nº 15018, eLORENNA MORAES
SOUSA GOMES, matrícula nº 15017, para oficiarem no plantão de 2º grau no período de 25/07/2022a31/07/2022.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, em:
Teresina (PI), 25 de julho de 2022.
ARISTIDES SILVA PINHEIRO
Procurador de Justiça Substituto da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal
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3.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA 24762
Notícia de Fato nº 13/2022
SIMP Nº 000132-246/2022
DESPACHO DE CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
Cuidam os autos de Notícia de Fato instaurada mediante recebimento do Ofício nº 004/2022 - CMM/JGRF de lavra do vereador José Garcia
Ramos Fernandes, relativo a suposto acúmulo ilegal de cargos públicos pela Sra. RAIMUNDA CAROLINA CARVALHO LOIOLA.
Segundo o descrito no ofício em apreço, o denunciante relatou que a Sra. Raimunda Carolina Loiola, atual Secretária Municipal de Saúde de
Madeiro/PI e enfermeira no Hospital Estadual Gerson Castelo Branco, acumularia cargos públicos de forma ilegal, tendo em vista que a
Constituição Federal expressa claramente no Art. 37, inciso XVI as possibilidades de acumulação de cargo ou função pública de dedicação
exclusiva com qualquer outro cargo ou função, pública ou privada.
Em sede de diligências iniciais, esta Promotoria de Justiça expediu os Ofícios nº 140/2022 e 141/2022 à Direção-Geral do Hospital
Estadual Gerson Castelo Branco e à Prefeitura Municipal de Madeiro, respectivamente, com solicitação de informações.
Em atenção ao ofício ministerial, a Direção-Geral do Hospital Estadual Gerson Castelo Branco informou que a Sra. RAIMUNDA
CAROLINA CARVALHO LOIOLA é servidora efetiva com data de admissão de 13 de maio de 2010, Cargo Enfermeira, Classe I - A,
Matrícula 242595 - 5, cumprindo uma carga horária de 30 (trinta) horas de forma assídua, bem como encaminhou a frequência da
servidora.
Diante da ausência de resposta ao Ofício nº 141/2022, a Notícia de Fato foi prorrogada em ID. 53395924, tendo sido determinada a sua
reiteração, no prazo de 10 (dez) dias.
Em atenção aos ofícios ministeriais, a Prefeitura Municipal de Madeiro informou o seguinte:
"a enfermeira RAIMUNDA CAROLINA CARVALHO LOIOLA exerce o cargo de Secretaria de Saúde do Município de Madeiro-PI, desde a data de
17 de janeiro de 2022, conforme portaria de Nomeação em anexo, recebendo mensalmente o valor legalmente aprovado para o cargo de
Secretaria de Governo deste Município. Cumpri esclarecer, que, antes da nomeação da servidora para exercer o Cargo de Secretaria Municipal,
este ente público fez o devido levantamento de informações quanto a Profissional, concluindo que, nos termos da Constituição Federal não há
nenhum fato que impeça a nomeação da servidora ao cargo de Secretaria Municipal de Saúde. Ademais, a Servidora vem exercendo a função
como Secretaria de Saúde com esmero e dedicação, sem indícios de qualquer prejuízo ao ente público municipal."
Como documentação comprobatória, a Prefeitura Municipal encaminhou tão somente a Portaria de nomeação (ID. 54005206).
Enfim, os autos vieram-me conclusos para despacho, eis que o prazo do procedimento está expirado.
É o relatório.
Diante do vencimento do prazo para tramitação da NF, previsto no caput do art. 3º, da Resolução 174/2017 do CNMP, bem como da
impossibilidade de findar este procedimento no prazo determinado, eis que é imprescindível apurar a suposta acumulação ilegal de cargos
públicos pela Sra. RAIMUNDA CAROLINA CARVALHO LOIOLA, converto a presente Notícia de Fato em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO,
com fulcro no art. 2º, § 4º e 6º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP.
Baixe-se Portaria.
Registros necessários no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 21 de julho de 2022.
MÁRCIA AÍDA DE LIMA SILVA
Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior
respondendo pela Promotoria de Justiça de Luzilândia
Portaria PGJ/PI nº 2336/2022
PORTARIA Nº 45/2022
Conversão da Notícia de Fato nº. 13/2022, registrada no SIMP sob o protocolo nº 000132-246/2022, em Procedimento Preparatório nº. 13/2022,
com a finalidade de apurar a suposta acumulação ilegal de cargos públicos pela Sra. RAIMUNDA CAROLINA CARVALHO LOIOLA.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por sua representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Luzilândia, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e,
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem atribuições para zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo todas as medidas necessárias para suas garantias;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, §4º e §6º da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser
instaurado procedimento preparatório para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério
Público, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
CONSIDERANDO que a Constituição e a legislação infraconstitucional pertinente conferem ao Ministério Público para, em sede de inquérito civil
público ou procedimento administrativo, promover a averiguação de atos lesivos ao ERÁRIO PÚBLICO e realizar ou requisitar as diligências
necessárias ao esclarecimento dos fatos;
CONSIDERANDO que a regra constitucional prevista no art. 37, XVI veda qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários, com observância de: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro técnico
ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
CONSIDERANDO que essa vedação de acumular também se estende a empregos e funções públicas e abrange autarquias, fundações,
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Público,
porquanto a norma constitucional, ao adotar a expressão cargo público, o fez no sentido amplo da palavra;
CONSIDERANDO que as exceções admitidas não comportam interpretação extensiva e que o preenchimento dos requisitos necessários à
admissibilidade da acumulação deve ser examinado com rigor;
CONSIDERANDO que as regras constitucionais de acumulação de cargos e vencimentos no setor público são de observância obrigatória pelos
Estados e Municípios, que não poderão se afastar das hipóteses taxativamente previstas na Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é dever da Administração Pública, atendendo ao princípio da isonomia, conferir tratamento igualitário aos administrados
que se encontram em situação similar;
CONSIDERANDO que a averiguação das situações que configuram acúmulo ilegal de cargos públicos é dever da administração pública e que a
continuidade dessas situações gera grave dano ao erário, além de comprometer a moralidade e eficiência do serviço público;
CONSIDERANDO que devido à impossibilidade de interpretação extensiva da regra constitucional restritiva, o cargo de Secretário Municipal,
cargo de natureza política, não se insere nas categorias definidas no art. 37, XVI e XVII da Constituição Federal, o que impossibilita sua
acumulação com qualquer outro cargo público;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/90 destaca, no artigo 28, que os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito
do Sistema Único de Saúde serão de dedicação exclusiva;
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde é parte integrante do Sistema Único de Saúde e, portanto, seus titulares deverão laborar
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em regime de dedicação exclusiva;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 13/2022 foi instaurada no âmbito desta Promotoria de Justiça, mediante recebimento de ofício relativo
a suposto acúmulo ilegal de cargos públicos pela Sra. RAIMUNDA CAROLINA CARVALHO LOIOLA;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
CONSIDERANDO que a expiração do prazo de conclusão da Notícia de Fato e a impossibilidade de findar este procedimento no prazo
determinado, eis que é imprescindível apurar a suposta acumulação ilegal de cargos públicos pela Sra. RAIMUNDA CAROLINA CARVALHO
LOIOLA, nos termos do art. 2º, § 4º e 6º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP.
RESOLVE
Converter a Notícia de Fato nº 13/2022 em Procedimento Preparatório nº 13/2022, na forma dos parágrafos 4º a 7º do art. 2º da Resolução
CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007, e Resolução nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, a fim
de apurar a suposta acumulação ilegal de cargos públicos pela Sra. RAIMUNDA CAROLINA CARVALHO LOIOLA, determinando as
seguintes providências:
Autuação da presente Portaria, acompanhado dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme
determina o art. 8º da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério público do Estado do Piauí;
Remessa desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público - CACOP/MPPI, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na imprensa
oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI, e
artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
Expedição de notificação à Sra. RAIMUNDA CAROLINA CARVALHO LOIOLA, com cópia da presente portaria, para apresentar manifestação
sobre o objeto desta investigação, na forma do art. 22, parágrafo único da Lei nº 8.429/92, no prazo de 15 (quinze) dias;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a servidora Meg Maria da Conceição Vaz Coêlho Fraga, lotada nesta Promotoria de
Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Luzilândia (PI), 21 de julho de 2022.
MÁRCIA AÍDA DE LIMA SILVA
Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior
respondendo pela Promotoria de Justiça de Luzilândia
Portaria PGJ/PI nº 2336/2022

3.13. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR 24763
NotíciadeFato
SIMP nº 000126-293/2022
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir das Declarações prestadas pela Sra. Maria do Desterro do Nascimento, a qual informa que sua
filha menor, Vanessa do Nascimento Nunes, de 13 (treze) anos de idade, nascida em 05 de dezembro de 2008, foi morar com o rapaz
identificado como "Gilvan", no dia 08 de fevereiro de 2022.
A 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior observou que tal fato já é objeto da Notícia de Fato nº 1077-435/2022 e que o MP já requereu
instauração de IP por estes fatos e agora a investigação está sob a presidência da Autoridade Policial.
É o relatório.
Conforme Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público, a notícia de fato será arquivada quando o fato narrado já for objeto de
investigação. Ademais, a doutrina e a jurisprudência possuem entendimento pacífico no sentido de que a instauração simultânea de dois
procedimentos investigativos para a apuração dos mesmos fatos, além de configurar constrangimento ilegal, consiste numa violação clara ao
princípio do "ne bis in idem".
Assim, tendo em vista a duplicidade de procedimentos investigatórios para apuração dos mesmos fatos, a Notícia de Fato carece de
arquivamento.
Diante o exposto, DETERMINO:
a promoção de arquivamento dos autos na Promotoria de Justiça;
seja providenciada a publicação da decisão de arquivamento no Diário Oficial do Ministério Público;
Campo Maior, 14 de julho de 2022.
MárioAlexandreCosta Normando
Promotor de Justiça

3.14. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR 24764
IC nº 005/2022.000548-435.2021
DECISÃO
- ARQUIVAMENTO Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado para apurar possível acumulação ilícita de cargos públicos por OBERDAN RODRIGUES DA SILVA.
O investigado acumulou o cargo de Auxiliar de Serviços de Vigilância no Estado do Piauí, com lotação no Município de Nossa Senhora de
Nazaré/PI, com o cargo de Tesoureiro naquele município, para o qual foi nomeado nos termos da Portaria nº 025/2021.
Cópia dos autos foi remetida à Controladoria-Geral do Estado, atendendo a solicitação daquele órgão.
Em manifestação no bojo de procedimento em trâmite na Corregedoria-Geral, o investigado informou que não tinha conhecimento do caráter
ilícito da acumulação e que, ao ter conhecimento da ilicitude, pediu exoneração do cargo em comissão que ocupava no município de Nossa
Senhora de Nazaré/PI. Juntou cópia da Portaria nº 123/2021, que o exonerou do referido cargo municipal (ID 53559810).
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Não há justa causa para a continuidade do feito, pois ausentes elementos de informação que denotem caracterização de ato doloso de
improbidade administrativa, bem como efetivo dano ao erário.
Restou comprovado que, por determinado lapso temporal, o investigado acumulou dois cargos públicos em desacordo com o permissivo
constitucional.
No entanto, não restou comprovada a ausência de contraprestação por parte do investigado, não havendo elementos de informação de que o
mesmo não prestava serviço em um dos cargos acumulados, pelo que ausente prova de efetivo dano ao erário, elemento objetivo imprescindível
ao reconhecimento da prática de ato ímprobo que cause prejuízo ao erário, nos termos do art. 10, caput, da LIA:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e
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comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no
art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
A análise acerca do caráter ímprobo doloso da conduta investigada nestes autos, outrossim, deve se submeter ao crivo normativo acrescentado à
Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2021, por força do disposto no seu novo art. 1º, §4º.
Apregoa a Lei nº 8.429/92, com as alterações implementadas pela Lei nº 14.230/2021:
Art. 1º (...)
§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutasdolosastipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos
previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a
voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de atodoloso com fim ilícito, afasta a
responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.
O dolo específico, especialmente para os fins de caracterização de ato de improbidade, é o ato eivado de má fé. O erro grosseiro, a falta de zelo
com a coisa pública, a negligência, podem até ser punidos em outra esfera, de modo que não ficarão necessariamente impunes, mas não mais
caracterizarão atos de improbidade (GAJARDONI; CRUZ; FAVRETO, 2022:46).
Com efeito, não basta mais, segundo interpretação da LIA, alegar que um ato é doloso, ou demonstrar que é ilegal. Sob o regime do novo
diploma, é necessário se demonstrar a má-fé, uma intenção de lesar, alguma forma de conluio entre agentes (GAJARDONI; CRUZ; FAVRETO,
2022:48).
No caso dos autos, não há elementos de informação aptos a revelar conduta guiada pela vontade livre e consciente de agir ilicitamente, tendo em
vista que a investigada, após ser formalmente comunicada da acumulação ilícita de cargos, procurou se adequar à legalidade, desvinculando-se
de um dos cargos.
Conforme ID 33758440, o investigado foi informado da acumulação irregular, via ofício no bojo de notícia de fato, no dia 14/09/2021. Por sua vez,
a portaria de sua exoneração foi publicada em diário oficial no dia 16/09/2021 (ID 53559810).
O E. Conselho Superior do Ministério Público, em recentes decisões, apreciou a temática ora em análise:
INQUÉRITO CIVIL (SIMP N° 000799-435/2021). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 3ªPROMOTORIA DE CAMPO MAIOR-PI. ASSUNTO:
APURAR ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS POR ALCIONE DE SOUSA BATISTA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO. RELATORA: IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES. APURAR
ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS POR ALCIONE DE SOUSA BATISTA - PROCEDIMENTO QUE ALCANÇOU SEU OBJETIVO ARQUIVAMENTO HOMOLOGADO.
1. NO CASO EM ANÁLISE, O ACÚMULO ILEGAL DOS CARGOS RESTOU CONFIGURADO, PORÉM O SERVIDOR ALCIONE DE SOUSA
BARBOSA PEDIU EXONERAÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE OCUPAVA NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE
NAZARÉ, RESTANDO APENAS OS VÍNCULOS NOS DOIS EMPREGOS DE PROFESSOR, QUE SÃO ACUMULÁVEIS
CONSTITUCIONALMENTE. EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR, À UNANIMIDADE, HOMOLOGOU A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, NOS
TERMOS DO VOTO DA RELATORA. JULGADOEM09.06.2022, NA 1359ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CSMP-PI.
5INQUÉRITO CIVIL (SIMP N° 000172-107/2021). PROCESSO ELETRÔNICO. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI.
ASSUNTO: APURAR SUPOSTO ACÚMULO ILEGAL DE DOIS CARGOS PÚBLICOS PELO SERVIDOR ALAN FRANÇA BARBOSA, SENDO
UM DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO AO ESTADO DO PIAUÍ (DESDE 15/05/2008) E OUTRO DE PROFESSOR JUNTO
AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI (DESDE 15/09/2009). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA:
VANDO DA SILVA MARQUES. RELATORA: IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES. APURAR ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS
PÚBLICOS POR ALAN FRANÇA BARBOSA - PROCEDIMENTO QUE ALCANÇOU SEU OBJETIVO - ARQUIVAMENTO HOMOLOGADO. 1. NO
CASO EM ANÁLISE, O ACÚMULO ILEGAL DOS CARGOS RESTOU CONFIGURADO, PORÉM O SERVIDOR ALAN FRANÇA BARBOSA
PEDIU EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROFESSOR QUE OCUPAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI, RESTANDO APENAS
O VÍNCULO NO CARGO PÚBLICO ESTADUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO
MINISTERIAL. 2. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR, À UNANIMIDADE,
HOMOLOGOU A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. JULGADOEM 09.06.2022, NA 1359ª
SESSÃO ORDINÁRIA DO CSMP-PI.
Assim, pelos motivos expostos, determino ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento ou para o ajuizamento
de ação civil de improbidade administrativa.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Comunique-se, por meio eletrônico, ao Estado do Piauí e ao Município de Nossa Senhora de Nazaré/PI. Remessa necessária do feito ao E.
CSMP/PI para controle finalístico.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários. Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.

3.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA 24765
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 005/2022
SIMP 00041-197/2022
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado após conversão da Notícia de Fato nº 064/2021 (SIMP 000413-197/2021), visando
acompanhar a eleição do Conselho Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia-PI e possíveis irregularidades que poderiam ocorrer.
Foram expedidos sucessivos ofícios a Administração Pública de Cajueiro da Praia, que apresentou resposta, por fim, ao expediente
200/2022/MPPI/PJLC, e informou que foi realizada nova eleição para preenchimento de vagas no Conselho Municipal de Saúde, preenchendo
todos os requisitos legais (ID nº 000413-197/2022).
Ademais, foram encaminhadas como comprovação do alegado a relação de inscritos; relação de inscrições deferidas; Ata de reunião
extraordinária, frequência da eleição e portaria de nomeação dos Conselheiros no DOU (ID nº 54021930).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
A eleição executada no ano de 2021, que descumpria os prazos elencados em lei, foi anulada, assim como realizado novo pleito, no qual se
cumpria todos os ditames legais. Esgotado o objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento administrativo, em virtude do esgotamento e atendimento dos fins
de sua instauração.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público -CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o art. 13º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP, é necessária a cientificação do mesmo. Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial
do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
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Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Luís Correia, 25 de julho de 2022.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor de Justiça

3.16. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24766
PORTARIA 12ª PJ N° 034/2022
PROCEDIMENTOPREPARATÓRIONº 024/2022
SIMP 000025-027/2022
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo
129 da Constituição da República.
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 ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis como preceitua o Art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDOque 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 representação ofertada a esta Promotoria de Justiça noticiando regular cumprimento de disposição legal (art. 9º, § 4°, da lei
9.434/97, com alteração da Lei nº 10.211/2001, e artigo 15 dos seus parágrafos do decreto federal nº 2.268/97), concernente ao transplante
intervivos;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de
2007, do CNMP, afimde acompanhar a doação voluntária de órgão para a realização de transplante intervivos,adotando, caso necessário,
ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1- Autuação da presente PORTARIA 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- Designação de audiência no ensejo de verificar o fiel cumprimento e observância do dispositivo legal concernente ao transplante inter vivos, no
presente procedimento;
3- Nomeia-se a Sra. Brenda Virna de Carvalho Passos para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23
do CNMP;
4- Remeta-se de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS e ao Conselho Superior do Ministério
Público, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
5- Publique-se no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de
17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Teresina, 22 de julho de 2022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 12ª PJ

3.17. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24767
Procedimento Administrativo- SIMP 000113-111/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça da 25ª Promotoria de Justiça, Dr. José Reinaldo Leão
Coelho, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí velar pelas fundações onde situadas;
3) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
4) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
5) que, nos termos do art. 34, "b", Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias do Núcleo Cível promover ações, medidas e
procedimentos de natureza administrativa ou civil que visem ao velamento de fundações na forma da legislação civil e processual civil,
excetuadas as fundações integrantes da administração pública indireta, e nas causas que versem acerca de seu funcionamento, gestão ou
destinação de patrimônio, e nelas oficiar, por distribuição equitativa;
6) que, por dever de ofício, a Fundação José Elias Tajra-JET, encaminhou documentos para análise de prestação de contas, exercício financeiro
de 2021;
RESOLVE: INSTAURAR Procedimento Administrativo nº 000113-111/2022 a fim de analisar as contas da Fundação José Elias Tajra - JET;
Desde logo, que:
a) seja expedido ofício ao Setor de Perícia Social do Ministério Público do Estado do Piauí, requisitando visita técnica da assistência social no
endereço da Fundação em comento;
c) após o retorno do parecer técnico oriundo da diligência do item anterior, sejam remetidos os autos ao Setor de Perícia Contábil, através do
devido expediente, requisitando análise e averiguação da Prestação de Contas da supracitada Fundação, referente ao ano de 2021;
d) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial;
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Teresina/PI, data do sistema.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina

3.18. 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA 24768
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Notícia de Fato SIMP N° 000019-069/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Referente à Notícia de Fato que tramitando sob o protocolo mi- nisterial de nº. 000019-369/2021, tem por objeto a apuração de possíveis crimes
de ameças sofridas por Laiana de Carvalho Rodrigues, Valdenilson José da Silva Ro- cha e Raimundo da Conceição Rocha, por parte de
membros faccionados à organi- zação criminosa PCC.
A Notícia de fato foi instaurada por meio de atendimento no âmbito desta unidade ministerial.
Como diligências iniciais, o Ministério Público requereu que se oficiasse a Autoridade Policial para que realizasse investigações acerca da Notícia
de Fato. Desta feita, a autoridade policial informou, na data de hoje, que foi registra- do o Boletim de Ocorrência nº 75983/2022, para apurar as
práticas delituosas narra- das nestes autos.
Ainda, informou que o referido B.O já havia sido registrado com base em outra Notícia de Fato, de nº 003942-369/2021.
Como é consabido, ao Ministério Público é afeta a missão constitucional de guardião do interesse público primário, nos termos dos artigos 127,
128 e 129, da Constituição Federal de 1988, nela incluída a defesa da ordem jurídi- ca, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis.
Como exposto, até o presente momento, o interesse público, encontra-se devidamente acautelado, tendo em vista, ter sido realizada a adequada
1 de 2 Rua Projetada, s/n, Bairro Conselheiro Alberto Silva, Cidade Judiciária. Parnaíba/PI, CEP 64.209-060 Fone: (86) 3321.3020
submissão dos fatos ao Órgão de Polícia Judiciária, perdendo seu objeto neste Ór- gão Ministerial Estadual.
Com base no exposto, promovo o arquivamento da presen- te Notícia de Fato, com fulcro no artigo 4º, I, da Resolução nº 174, do Conselho Nacional do Ministério Público.
À Secretaria Unificada, determino:
Aperfeiçoe-se a completa autuação do feito, caso ne- cessário;
Neste caso, notifique-se os noticiantes desta decisão de arquivamento, por meio dos telefones constantes nes- tes autos, conforme artigo 4º, §
1º, da Resolução 174 do Conselho Nacional do Ministério Público, para, caso deseje, interponha recurso no prazo de 10 (dez) dias;
Após o prazo, a presente Notícia de fato deverá voltar conclusa e será arquivada neste órgão, ficando a docu- mentação à disposição dos órgãos
correcionais, tendo como fundamento artigo 5º da Resolução nº 174 do CNMP.
Por fim, publique-se.
Parnaíba (PI), 17 de maio de 2022.
(Documento assinado digitalmente) RÔMULO PAULO CORDÃOPROMOTOR DE JUSTIÇA
Respondendo pela 05ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI, nos termos da Portaria Nº 3290/2021.

3.19. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ 24769
Procedimento Administrativo nº 43/2022
SIMP 000426-310/2022
Objeto: Trata-se de pedido da Sra. Mikelândia Oliveira de Assis de dispensação do leite NeoAdvance pelo Município de Nova Santa Rita para o
seu filho, o menor B.S.O.F.
PORTARIA Nº 61/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, pela Promotora de Justiça
respondendo, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente com fulcro
no art. 129 da Constituição Federal, no art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo art. 8º e art. 9º da Resolução nº 174/2017 do
CNMP;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando
informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva (CF, art. 129, inciso VI);
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que disciplina a
instauração e tramitação do Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO ter comparecido a esta Promotoria de Justiça, a Sra. Mikelândia Oliveira de Assis declarando que seu filho, B.S.O.F. foi
diagnosticado pela pediatra com alergia a proteína do leite de vaca no dia 15.02.2022, e que o filho já fez uso do leite Neocate, fornecido pelo
Município de Nova Santa Rita, após procedimento instaurado por esta Promotoria. Informa que seu filho fará um ano de idade dia 18 de agosto
de 2022, e que, conforme diagnóstico da médica pediátrica, ele precisará usar nova fórmula denominada NeoAdvance. Informou que ao se dirigir
a uma farmácia em Teresina verificou que o valor era R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais) e que seu filho precisará usar 10 (dez) latas
do leite mensais, e que não tem como arcar com tais valores, por ser desempregada e não recebe pensão alimentícia em relação ao menor.
Relatou ter ido à Prefeitura para tentar conseguir as fórmulas, no entanto, foi orientada a vir a esta Promotoria para que fosse expedida
Recomendação ao Município sobre a dispensação do leite NeoAdvance.
CONSIDERANDO a necessidade de expedição de uma Recomendação ao Município sobre a dispensação do leite NeoAdvance;
RESOLVE, com fundamento nos art. 8º e art. 9º, ambos da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP):
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as devidas providências:
O registro da instauração do procedimento no sistema SIMP;
Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, para fins de comunicação da instauração do presente Procedimento Administrativo ao Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS;
Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, por correspondência eletrônica, sobre a instauração desse procedimento;
Expedição de Recomendação Administrativa ao Gestor Municipal do SUS de Nova Santa Rita-PI, para o fornecimento da alimentação na forma
prescrita ao paciente.
CUMPRA-SE, servindo este de solicitação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registros de praxe.
São João do Piauí, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

3.20. 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA

24770

INQUÉRITO CIVIL SIMP 000201-019/2015
TERMO DE ARQUIVAMENTO
Vistos em correição.
Trata-se de Inquérito civil, instaurado a partir da Portaria n° 46/2017, tendo em vista a necessidade de colher elementos quanto à denúncia
formulada por Eliseu Kopp & Cia Ltda em relação a irregularidades na Concorrência Pública n° 001/2015 realizada pela Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Teresina-PI.
Na denúncia foram apontadas: a) não separação do objeto licitado em lotes; b) restrição à competição em razão de exigência restritiva da
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especificação técnica: que o equipamento capture imagens de motociclistas sem capacetes e motoristas sem o uso de cinco de segurança; c)
ausência de projeto básico e de estudo técnico;
Há representação feita no TCE-PI pelo mesmo denunciante, TC 007205/2015, que apresenta o mesmo objeto do presente inquérito, sendo
julgada pela procedência parcial e, após, apensado à prestação de contas da SEMA do exercício de 2015, TC/005445/2015, ainda em
tramitação.
O Secretário Municipal de Administração foi oficiado para que apresentasse cópia do procedimento administrativo referente à Concorrência n°
001/2015, tendo respondido a partir do ofício n° 676/2015 - GAB/SEMA e anexo mídia às fls. 395. Ademais, o mesmo fora feito pela STRANS em
relação às cópias do contrato com a Empresa Atlanta Tecnologia de Informação Ltda, tendo anexo mídia às fls. 404.
Atlanta Tecnologia de Informação Ltda apresentou defesa administrativa às fls. 450/462. A SEMA e a STRANS foram oficiadas para apresentar
as justificativas técnicas e econômica para a unificação do objeto licitado em lote único, às fls. 479/480.
Apenas a STRANS, até a presente data, apresentou resposta ao ofício, conforme às fls. 482.
Relatados. Decido.
II - Em princípio, o processo de prestação de contas da SEMA do exercício de 2015, TC/005445/2015, ainda se encontra pendente de análise e
julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, órgão que detém a competência para análise dos fatos em questão.
Nesse sentido, utiliza-se, analogicamente, a sistemática atribuída pelo art. 4º, I, da Resolução 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério
Público, que determina o arquivamento de Notícia de Fato em razão da existência de investigação do mesmo objeto.
Ademais, convém frisar que a teleologia da investigação a respeito da Improbidade Administrativa diz com a sanção de servidores, gestores ou
particulares que atuem em participação com estes na prática de atos ímprobos, é dizer, sempre que tais atos se configurem contrários à
moralidade, à boa fé e honestidade que devem resguardar toda a atuação da Administração Pública, desde que comprovado o dolo específico do
agente.
Ocorre que a partir da edição da Lei 14.230/2021, os incisos I e II da LIA foram revogados, além disso essa diretriz encontra-se explicitamente
positivada na LIA - em reforço a exigência do elemento subjetivo do tipo (DOLO) - cujos dispositivos passaram a exibir a seguinte redação:
"Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de
suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de
2021)
§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a
voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a
responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
Nota-se, pois, a exigência da comprovação do elemento subjetivo do tipo como DOLO ESPECÍFICO.
Assim, tem-se que, da análise da documentação acostada, não é possível depreender no momento que existam elementos de prova suficientes
que indiquem manifesto ato de improbidade administrativa.
Convém trazer à baila, ainda, que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de indícios, ilações fáticas decorrentes de
exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a busca de informações que possam ser
utilizadas como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Ademais, observa-se que o acórdão Nº. 1.915/15, TC 007205/2015, imputou tão somente multa de 1.000 UFRs/PI ao Sr. Paulo Roberto Pereira
Dantas - Secretário de Administração do Município de Teresina, no exercício financeiro de 2015, bem como a determinação de que sempre que
não for realizado o parcelamento de objeto divisível em tantas parcelas quanto for possível, proceder a devida justificação formal nos autos do
procedimento licitatório, com a consignação da motivação de ordem técnica e econômica que levaram a tanto.
Vê-se, portanto, que não é possível imputar ato de improbidade administrativa, no presente caso. Em verdade, deve-se aguardar o julgamento da
prestação de contas da SEMA do exercício de 2015, TC/005445/2015, ainda em tramitação, para que, caso cabível, sejam adotadas as
providências então pertinentes.
III - Ex positis, em face de sobreditas considerações e pelo que do mais nos autos consta, determino o arquivamento deste Inquérito Civil, em
consonância com o artigo 10 da Resolução nº 23/2007 do CNMP.
Registros no SIMP e comunicações necessárias ao CSMP, na forma da Resolução acima.
Teresina, 21 de fevereiro de 2022.
EDILSOM FARIAS
Promotor de Justiça
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA FAZENDA PÚBLICA E DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA
36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
Inquérito Civil 000201-019/2015
Assunto: irregularidades na Concorrência Pública n° 001/2015 realizada pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Teresina-PI.
MANDADO DE NOTIFICAÇÃO N. 07/2022
NOTIFICADO(A): Empresa Eliseu Kopp & Cia. Ltda.
Pça Marechal Deodoro, 130-sala 902- bairro centro histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90010300
FINALIDADE: Cientificar o denunciante sobre o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil de SIMP nº 000201-019/2015, conforme Termo de
Arquivamento que segue anexo a este expediente.
Assevera-se que da referida decisão é cabível recurso até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público ou da Câmara de Coordenação e
Revisão respectiva, conforme art. 10º, §3º da RESOLUÇÃO Nº 23, DE 17 SETEMBRO DE 2007 do CNMP, que deve ser enviado por meio
eletrônico ao endereço da promotoria.
A resposta deve ser enviada ao e-mail desta 36ª promotoria de justiça: 36.pj.fazenda@mppi.mp.br
Teresina-PI, 21 de janeiro de 2022
EDILSOM FARIAS
Promotor de Justiça
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA FAZENDA PÚBLICA E DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA
36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
Inquérito Civil 000201-019/2015
Assunto: irregularidades na Concorrência Pública n° 001/2015 realizada pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Teresina-PI.
MANDADO DE NOTIFICAÇÃO N. 08/2022
NOTIFICADO(A): Splice, Indústria, Comércio e Serviços Ltda.
smb@splice.com.br
FINALIDADE: Cientificar o denunciante sobre o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil de SIMP nº 000201-019/2015, conforme Termo de
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Arquivamento que segue anexo a este expediente.
Assevera-se que da referida decisão é cabível recurso até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público ou da Câmara de Coordenação e
Revisão respectiva, conforme art. 10º, §3º da RESOLUÇÃO Nº 23, DE 17 SETEMBRO DE 2007 do CNMP, que deve ser enviado por meio
eletrônico ao endereço da promotoria.
A resposta deve ser enviada ao e-mail desta 36ª promotoria de justiça: 36.pj.fazenda@mppi.mp.br
Teresina-PI, 21 de janeiro de 2022
EDILSOM FARIAS
Promotor de Justiça

3.21. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24772
INQUÉRITO CIVIL Nº 000259-172/2020 (a)
Meio Ambiente - APURAR OCORRÊNCIA DE POLUIÇÃO SONORA - "BAR BOX 85".
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça o Inquérito Civil acima mencionado, instaurado a fim de apurar poluição sonora ocasionada pelo
"Bar Box 85",localizadonaRuaDoutorJesusdaCunhaAraújo,número5098,CEP64.053-170,ConjuntoSantaIsabel,BairroMoradadoSol.
O denunciante afirmou: "...O mesmo continua produzindo shows, de quarta a domingo, iniciando por volta das 22hs e seguindo até às 5hs,
perturbando a paz e o sossego da vizinhança. Agora aos domingos por volta das 17hs o Bar Box 85, interdita parte da via pública com mesas e
cadeiras e produz show com banda. Recentemente tive que tratar da minha mãe, uma idosa de 72 anos, acometida de Covid, em casa, mesmo
não tendo uma noite sequer de sono, sem ser perturbado pelo barulho produzido pelo Bar. Mesmo tendo sido intimado a Delegacia de Proteção
ao Meio Ambiente e apresentados todas as provas dos fatos descritos em denúncia feita, o proprietário do Bar não foi intimado e segue sua rotina
de shows e perturbação da paz alheia...";
Aos 16 de dezembro de 2020, foi expedido ofício à DPMA solicitando a realização de vistoria in loco.
A DPMA apresentou relatório de fiscalização aos 21 de janeiro de 2021 que informou: "A ação fiscalizatória no "BAR BOX 85" se deu por volta
das 21h:57, onde no local havia pequena movimentação de pessoas, mas a presença de ondas sonoras provenientes de aparelhos de emissão
sonora. Que foram realizadas aferições utilizando-se de aparelho decibelímetro, e a média obtida pelas três aferições resultou no valor de 63,53
decibéis, o que conforme a lei do silêncio está irregular, pois o limite permitido conforme a Lei Municipal nº 3508/2006 para área residencial (ZR)
é de 50 decibéis no período vespertino."
Portaria convertendo a notícia de fato em procedimento preparatório, aos 22 de janeiro de 2021.
Aos 23 de janeiro de 2021 foi realizada audiência na qual foi deliberado:"Prazo de 30 (trinta) dias para apresentar nesta Promotoria de Justiça, a
documentação referente ao projeto de adequação acústica confeccionado e executado por profissionais qualificados, e as providências tomadas
para sanar o objeto que ensejou a instauração deste Procedimento. O estabelecimento não deverá realizar ruídos externos que ocasionem
poluição sonora, tais como bandas e eventos que utilizem instrumentos musicais."
Aos 29 de janeiro de 2021 houve a reiteração da denúncia : "Venho através deste solicitar mais uma vez que o Ministério Público do Estado do
Piauí se manifeste quanto às denúncias feitas ao Bar Box 85, localizado a Rua Dr. Jesus da Cunha Araújo, n. 5084, Conjunto Santa Isabel, bairro
Morada do Sol. O mesmo continua produzindo shows, de quarta a domingo, iniciando por volta das 22hs e seguindo até às 5hs, perturbando a
paz e o sossego da vizinhança. Agora aos domingos por volta das 17hs o Bar Box 85, interdita parte da via pública com mesas e cadeiras e
produz show com banda. Recentemente tive que tratar da minha mãe, uma idosa de 72 anos, acometida de Covid, em casa, mesmo não tendo
uma noite sequer de sono, sem ser perturbado pelo barulho produzido pelo Bar."
Aos 29 de janeiro de 2021, foi expedido ofício nº 150/2021 ao representante legal do Bar Box 85 informando da não permissão para a realização
de eventos em bares, casas de shows e espaço de eventos, sob pena de adoção das medidas legais cabíveis em casa de descumprimento. E
ainda, solicitando a apresentação, via email de Licença Ambiental, Licença Sanitária e Atestado de Regularidade, bem como o projeto de
adequação acústica devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente.
Aos 29 de abril de 2021, foi expedido ofício nº 493/2021 ao representante do bar solicitando informações acerca do cumprimento do que foi
deliberado em audiência. No entanto, não houve resposta.
Aos 30 de março de 2022 novamente foi expedido ofício nº 358/2022 solicitando apresentação de documentação comprobatória do cumprimento
das deliberações acordadas na audiência.
Aos 18 de junho de 2022 foi realizada vistoria pelo BPA. Em protocolo de ocorrência 3013600798 [18/06/2022 22:16:09] constatou-se que o bar
encontrava-se fechado.
Aos 30 de junho de 2022 foi expedido ofício ao denunciante (nº 600/2022) solicitando informações acerca da permanência da poluição sonora
anteriormente relatada. Em resposta, o denunciante informou: Quanto ao estacionamento Box 85, quanto ao problema de poluição sonora a
situação foi resolvida, porque o bar foi fechado. O espaço ainda foi alugado para outra empresa de alimentos, mas não me causou problemas de
barulho. De toda forma, momentaneamente não há mais poluição sonora.
É o relatório.
Dessa forma, em face das informações obtidas nos autos do procedimento em epígrafe, da informação de que o estabelecimento foi fechado e
inexistindo outros elementos que possam e necessitem de prosseguimento do presente procedimento, torna-se imprescindível a conclusão do
mesmo.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento à Resolução 23/2007 do CNMP, inclusive com a cientificação pessoal do interessado
e a publicação devida.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina/PI, 14 de julho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ªPJ - Meio Ambiente e Urbanismo:

3.22. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL 24773
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP) n. 14/2022
SIMP 000084-426/2022
PORTARIA Nº 28/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, 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 foi autuada Notícia de Fato (NF) no âmbito desta Promotoria de Justiça, sob o SIMP 000084-426/2022, instaurada com
base na manifestação oriunda da Ouvidoria do MPPI, noticiando a suposta "farra de diárias parlamentares" praticadas pela Presidente da Câmara
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Municipal de Monsenhor Gil, a Sra. Eliane da Silva Moura, e a atual Tesoureira, a Sra. Carla Patrícia Pereira;
CONSIDERANDO que decorreu o prazo da prorrogação, existindo fatos a serem apurados nos autos;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do art. 3º 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 do Ministério Público investido da atribuição da propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que há indícios de cometimento de atos ímprobos, faz-se necessária a imediata instauração de PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO (PP), com o fito de empreender investigação e adequadamente apurar os fatos em tablado.
RESOLVE:
CONVERTER a presente Notícia de Fato em Procedimento Preparatório N. 14/2022, para apurar suposta "farra de diárias parlamentares"
praticadas pela Presidente da Câmara Municipal de Monsenhor Gil, a Sra. Eliane da Silva Moura, e a atual Tesoureira, a Sra. Carla Patrícia
Pereira, DETERMINANDO-SE:
1) A ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente, preservando-lhe o mesmo número SIMP;
2) A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria de Justiça MANOEL BEZERRA LIMA NETO e GISELE KIARA RABELO BRANDAO para
secretariarem este procedimento, como determina o art. 4°, V, da Resolução n° 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
3) A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO, solicitando ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP, no prazo de 10 dias úteis, apoio para subsidiar a atuação ministerial no presente caso, notadamente, quais medidas devem ser
adotadas, bem como se houve a possível prática de uso indevido de diárias parlamentares pela Presidente da Câmara de Vereadores do
Município de Monsenhor Gil, conforme autos digitais integrais em anexo;
4) A REMESSA de cópia desta PORTARIA à Ouvidoria do Ministério Público para conhecimento;
5) O ENVIO da presente portaria de instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
6) A AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
7) A FIXAÇÃO do prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo mesmo
período, devendo os secretários do feito manterem controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Levadas a efeito as referidas diligências, FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS para ulterior análise.
Cumpra-se com urgência.
Monsenhor Gil - PI, datado e assinado digitalmente.
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil,
respondendo 32ª PJ de Teresina

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. DESPACHO24775
DESPACHO -0281039
Assunto:Procedimento de Gestão Administrativa nº. 19.21.0010.0003517/2022-40. Pregão Eletrônico nº. 22/2022.Registro de preços, pelo
prazo de 12 (doze) meses, cujo titular é a Procuradoria Geral de Justiça, para a eventual contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de dedetização, desratização e descupinização das dependências das sedes do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme
especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital).Desprovimento dos recursos. Manutenção da decisão do pregoeiro que
habilitou e declarou como vencedora aempresa ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS.
Considerandoos recursos administrativos interpostos pelas licitantes EDUARDO FERNANDES DA SILVA EIRELI, CNPJ 30.938.929/0001-27;
FACILITA AMBIENTAL LTDA, CNPJ 21.957.882/0001-58; PROACTIV SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI EPP, CNPJ
27.191.281/0001-63; G. SOARES DA COSTA, CNPJ 17.465.178/0001-00 e; CONCRETIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA,
CNPJ 24.109.950/0001-17.
Considerandoque, em suas razões recursais (SEI nº 0271442, 0271448, 0271449, 0271451 e 0271452), as recorrentes contestaram a decisão
do pregoeiro que habilitou e declarou como vencedora a recorrida:
-Eduardo Fernandes da SilvaEireli:elencou que a empresa recorrida apresentou proposta no valor global de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil
reais), que não pode ser considerada exequível, uma vez que além de destoar completamente dos preços médios praticados no mercado, a
estimativa do preço global apresentado pelo órgão licitante foi de R$ 245.740,0000 (duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta
reais). Ademais, argumentou que ao ser realizado um cálculo aritmético, verificou-se que qualquer valor apresentado abaixo de R$ 73.722,00
(setenta e três mil setecentos e vinte e dois reais) - valor correspondente ao percentual de 70% do preço global- deve ser considerado
manifestadamente inexequível. Acrescentou, com fulcro no art. 48, II, da Lei nº 8.666/93, que além do valor orçado pela Administração, devem
ser levadas em consideração as propostas apresentadas pelos demais licitantes. Por fim, requereu que, sob pena de nulidade do ato de
adjudicação, a recorrida fosse intimada a apresentar documentação que demonstrasse a exequibilidade de sua oferta, com base na súmula 262
do Tribunal de Contas da União - TCU.
-Facilita AmbientalLtda:aduziu que ao computar a documentação e a planilha de composição de custo da empresa recorrida, foram
vislumbradas algumas irregularidades, consubstanciadas na aferição de que foram cotados preços simbólicos para a proposta apresentada,
principalmente no que tange ao valor cobrado por quilometragem (0,28 centavos), o que constitui manobra que torna a proposta manifestamente
inexequível, citando, para tanto, o item 8.3 do edital P.E. nº 22/2022. Elencou os arts. 44, §3º e 48, II, ambos da Lei nº 8.666/93, o art. 173, §4º,
da CRFB/88 e destacou quais documentos são passíveis de serem apresentados com a finalidade de comprovar a exequibilidade da proposta,
com base no Manual do Pregão Eletrônico do TCU. Ademais, militou que embora se possa alegar que o valor proposto será mantido e eventual
prejuízo será absorvido pela estrutura empresarial, há necessidade de se verificar se a licitante, por exemplo, teria grande estrutura que pudesse
cobrir todas as despesas operacionais de uma proposta para ela inexequível, com lucro negativo e, ainda, manter a saúde das entregas
editalícias, requerendo, ao final, a realização de diligência para sanar dúvidas quanto à inexequibilidade da proposta mencionada.
-Proactiv Sanitização e Controle de PragasEireli Epp:pautou que a recorrida não atendeu ao item 11.10.1 do edital relativo a apresentação da
certidão negativa de falência, assim como deixou de observar o item 11.11.1.3 do edital, alínea 3, ao passo em que não teria apresentado a
certidão de acervo técnico dos atestados de capacidade técnica no devido conselho e a averbação de conselhos referentes aos serviços ora a
serem prestados. Relacionou também que a recorrida apresentou declaração informando que o responsável técnico da mesma é o Sr. Adriano
Edson Pereira de Araújo - registrado no CREAPE, porém em vistas aos documentos apresentados para comprovação de habilitação técnica, foi
constatado que o Sr. Adriano, não consta como seu responsável técnico no conselho onde a mesma possui registro (Conselho Federal dos
Técnicos Agrícola) e, que além disso, o profissional indicado não possui registro no conselho que ela está cadastrada, visto que em sua certidão
de registro e quitação (CREA-PE) não há empresa sob sua responsabilidade, situação repetida no Alvará Sanitário da empresa, na qual consta o
próprio sócio da empresa como responsável técnico e não Sr. Adriano.
-G. Soares da Costa:enunciou que houve equívoco em declarar a recorrida aceita e habilitada, haja vista que a empresa não atendeu às
disposições da Lei nº 3700, de 7 de novembro de 2007.
-Concretizar Serviços de Manutenção e LimpezaLtda:declarou que a recorrida não apresentou a documentação em conformidade com o que
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demanda o edital em referência ao itens 11.7 e subsequentemente os itens 11.8, 11.9 e 11.10, deixando assim de apresentar documentos vitais e
imprescindíveis a sua habilitação, tais como contrato social, balanço patrimonial, certidões fiscais e tributárias, índices de liquidez, certidão de
concordata e falência, comprovação de inscrição estadual/municipal e demais documentos pertinentes a sua habilitação. Afirmou ainda que a
empresa recorrida pode ter sido qualificada erroneamente como habilitada após as consultas a sites como SICAF e demais meios de
comprovação de idoneidade da mesma, pois como cita o edital no item 11.7, mesmo após consulta em sites oficias seria exigido que a empresa
apresentasse toda a documentação de habilitação para fins de comprovação, de modo que a não apresentação de tais documentos e sua
habilitação posterior feririam os princípios da informação e transparência, bem como as regras editalícias e seus anexos.
Considerandoque, do cotejo dos autos, as recorrentes não lograram êxito em demonstrar o cabimento e a plausibilidade de suas alegações
recursais, tendo-se, assim, por acertada a habilitação e consequente vitória da recorrida no certame.
Considerandoo Parecer Jurídico nº 87/2022 (SEI nº 0281025) com manifestação pelo desprovimento dos apelos administrativos.
Decido,pelos motivos arguidos acima e com fulcro no art. 12, V, da Lei Complementar Estadual n° 12, de 18 de dezembro de 1993, bem como do
art. 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/2002; e, subsidiariamente a Lei Federal n°. 8.666/93, pelaIMPROCEDÊNCIA DOS RECURSOS
ADMINISTRATIVOS EM EPÍGRAFE, COM MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO PREGOEIRO QUE DECLAROU VENCEDORA A
EMPRESAALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, CNPJ n° 12.839.383/0001- 75.
Cumpra-se.
Encaminhem-seos autos ao pregoeiro para providências atinentes ao caso.
Hugo de Sousa Cardoso
- Subprocurador de Justiça Institucional -

5. GESTÃO DE PESSOAS
[]

5.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI24771
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1105/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0724.0017238/2022-73:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 21 de junho de 2022, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde da servidoraMICHELE MARIA RODRIGUES
DA SILVA, Assessora Ministerial, matrícula nº 15842, lotada junto ao NUPAR., nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual
nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 21 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1106/2022
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 19.21.0340.0020370/2022-33,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de16 de julho de 2022 a 11 de janeiro de 2023, 180 (cento e oitenta)dias delicença à gestante para a
servidoraROSELAINE SILVA DE LIMA, Técnica Ministerial, matrícula nº 282, lotada junto ao GACEP, de acordo com o disposto no art. 96 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, retroagindo
seus efeitos ao dia 16 de julho de 2022.
Teresina (PI), 25 de julho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1107/2022
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 19.21.0726.0020407/2022-34:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de22 a 29 de junho de 2022,08 (oito)dias consecutivos de licença para casamento à servidora MARINA BARBOSA
AZEVEDO, Assessora Ministerial, matrícula nº 15413, lotado junto à Subprocuradoria de Justiça Administrativa, de acordo com o inciso III, alínea
a, art. 106, da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 22 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1108/2022
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 19.21.0310.0019533/2022-93,
RESOLVE:
ADIAR 30 (trinta) dias de férias do Militar EDSON DO NASCIMENTO SOARES, matrícula nº 15348, lotado no Núcleo das Promotorias de
Justiça de Uruçuí, para fruição no período de 01 a 30 de agosto de 2022, anteriormente previstas para o períodode 01 a 30/04/2022, conforme
Plano de Férias dos Policiais Militares da Procuradoria Geral de Justiça do Exercício 2022, retroagindo os seus efeitos ao dia 01 de abril de 2022.
Teresina (PI), 25 de julho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1109/2022
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 19.21.0081.0020439/2022-18:
RESOLVE:
ALTERAR, 01 (um) dia de folga da LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA, Técnica Ministerial, matrícula nº 311, lotada junto à 22ª Promotoria de
Justiça de Teresina, prevista anteriormente para o dia 30 de julho de 2022, conforme PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1084/2022 como
compensação em razão de auxílio aos Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19- Regional Teresina/PI,
nos dias 04/12/2020 e 21/04/2020,conformePORTARIA PGJ/PI Nº 2253/2020 e PORTARIA PGJ/PI Nº 955/2020, para fruição no dia 28 de julho
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de 2022, PERMANECENDO o dia 29 de julho de 2022, sem que recaiam descontos sob o auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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