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1. COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
[]

1.1. RESOLUÇÃO CPJPI24805
Republicação por incorreção
RESOLUÇÃO CPJ Nº 06, DE 19 DE JULHO DE 2022.
Disciplina as hipóteses de acumulação de acervo processual ou procedimental, prevista nos arts. 86-A e 114-A, da Lei Complementar Estadual nº
12/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Piauí).
O COLENDO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 16 da Lei Complementar
Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993,
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 direitos sociais e individuais indisponíveis da sociedade, conforme o disposto no art. 127 da
Constituição da República;
CONSIDERANDO a simetria constitucional entre as carreiras do Ministério Público e da Magistratura, prevista no art. 129, § 4º, da Constituição
da República e a autoaplicabilidade do referido preceito;
CONSIDERANDO a Lei 13.093/2015, que institui a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição aos membros da Justiça Federal, e a Lei
13.095/2015, que institui a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição aos membros da Justiça do Trabalho;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação nº 75/2020, recomendou a regulamentação, pelos tribunais, do direito
à compensação por assunção de acervo;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público, por intermédio da Recomendação n.º 91/2022, recomendou a regulamentação,
pelos Ministérios Públicos, do direito à compensação por assunção de acervo;
CONSIDERANDO a publicação da Lei Complementar Estadual n.º 265/2022, que alterou os arts. 86-A e 114-A da Lei Complementar Estadual nº
97/2010 (LOMP), para instituir a licença compensatória em razão de acumulação de acervo processual ou procedimental, Publicada no DOE-PI
edição nº 126, de 01 de julho de 2022.
CONSIDERANDO a necessidade de se fixar critérios e requisitos para a compensação decorrente do acúmulo de acervo processual ou
procedimental pelos membros do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO ser imperioso conferir tratamento adequado aos membros do Ministério Público, nos moldes semelhantes à regulamentação
de outros Ministérios Públicos Estaduais e de Tribunais de Justiça dos Estados;
R E S O L V E:
Art. 1º Fica disciplinada, por esta Resolução, a licença compensatória em razão de acumulação de acervo processual ou procedimental de que
trata o parágrafo único do art. 114-A da Lei Complementar Estadual nº 12/1993.
§1º Entende-se por acúmulo de acervo processual ou procedimental os feitos judiciais recebidos e os extrajudiciais e administrativos distribuídos
ao membro do Ministério Público, os quais, por critérios quantitativos ou qualitativos, nos termos definidos na presente Resolução, importem em
sobrecarga de trabalho.
§2º A Assessoria de Planejamento e Gestão adotará, até o mês de fevereiro de cada ano, as providências necessárias à apuração anual do
acervo de processos e de procedimentos dos órgãos ministeriais e encaminhará relatório conclusivo ao Procurador-Geral de Justiça, a quem
compete o reconhecimento do acúmulo de acervo das unidades.
Art. 2º Considera-se acúmulo de acervo processual ou procedimental a atuação:
I - em cargo de Procurador de Justiça ou Promotor de Justiça com distribuição extrajudicial e administrativa e/ou recebimento judicial anual em
patamar a ser fixado conforme §2º do art. 1º, desta Resolução;
II - como Procurador-Geral de Justiça, Subprocurador de Justiça Institucional, Subprocurador de Justiça Administrativo, Subprocurador de Justiça
Jurídico, Corregedor-Geral do Ministério Público, Ouvidor do Ministério Público, Chefe de Gabinete, Secretário-Geral do Ministério Público,
Assessor de Planejamento e Gestão e Conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público;
III - como Assessor do Corregedor-Geral do Ministério Público, Coordenador de Centro de Apoio Operacional, Diretor do Centro de Estudo e
Aperfeiçoamento Funcional, Coordenador do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público PROCON/MP-PI,
Coordenador do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Coordenador de Grupo de Atuação, Coordenador do Núcleo de Práticas
Autocompositivas e Restaurativas (NUPAR) e Coordenador do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crime (NAVI).
Parágrafo Único. No caso de atuação simultânea de membro em mais de um órgão de execução, o quantitativo mínimo de feitos estabelecido no
inciso I deste artigo deverá ser observado apenas em relação a um deles.
Art. 3º Para efeito desta Resolução, os acervos processuais ou procedimentais serão apurados anualmente, até o mês de fevereiro, levando em
consideração as distribuições e recebimentos realizados no ano civil imediatamente anterior, adotando-se critério de proporcionalidade na
hipótese de órgãos criados ou com atribuição alterada ao longo do ano.
§1º No caso de órgão criado ou que teve as suas atribuições alteradas após o período de aferição definido no caput deste artigo, a apuração do
acervo dar-se-á de forma proporcional e a partir da sua instalação.
§2º Constatado o acúmulo de acervo processual ou procedimental, serão concedidos dias de licença compensatória ao membro do Ministério
Público em quantidade a ser estabelecida por Ato do Procurador Geral de Justiça, não podendo ser superior a 10 (dez) dias.
§3º Em nenhuma hipótese, será concedida licença compensatória por acumulação de acervo, relativamente a mais de uma unidade ministerial
para o mesmo membro, nem ao membro beneficiário de condição especial de trabalho na modalidade de redução dos feitos distribuídos ou
encaminhados.
§4º Períodos de efetivo exercício em acumulação de acervo processual ou procedimental inferiores à quantidade de dias do mês serão
calculados proporcionalmente.
§5º A verificação da produtividade mínima para o recebimento da licença compensatória, nos termos do inciso I, do artigo 2º desta Resolução,
somente será exigida após o reconhecimento do acúmulo de acervo das unidades, pelo Procurador Geral de Justiça, nos moldes do §2º, do
artigo 1º, deste Ato.
§6° Enquanto o pagamento ocorrer na modalidade transitória prevista no parágrafo anterior, a relação dos membros do Ministério Público
beneficiários será informada à Coordenadoria de Recursos Humanos, ficando esta atribuição a cargo da Assessoria de Planejamento e Gestão.
§7º O disposto no parágrafo anterior, aplica-se às situações previstas no §1º deste artigo.
Art. 4º O requerimento para concessão da licença deverá ser apresentado exclusivamente pelo Sistema SEI, entre os dias 1 (um) a 5 (cinco) do
mês subsequente ao trabalhado.
§1º No caso do mês de dezembro, o prazo para o requerimento referido no caput deste artigo será entre os dias 1 (um) a 10 (dez) de janeiro do
ano seguinte.
§ 2º Os dias de folga concedidos deverão ser gozados mediante pedido formulado até 5 (cinco) dias antes da data do gozo, prescrevendo o
direito em cinco anos contados da sua concessão.
Art. 5º A licença compensatória será convertida em pecúnia, de caráter indenizatório, se não for requerida nos prazos referidos no caput e no § 1º
do artigo anterior.
§1º A conversão em pecúnia da licença compensatória será regulamentada por Ato do Procurador Geral de Justiça.
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§2º Uma vez concedido o gozo da licença compensatória, na forma do caput e do § 1º do art. 4º desta Resolução, não caberá posterior
conversão em pecúnia.
Art. 6º Os casos omissos serão definidos pelo Procurador-Geral de Justiça.
Art. 7º As despesas decorrentes dessa resolução ficam condicionadas à capacidade orçamentária e à disponibilidade financeira do Ministério
Público do Estado do Piauí.
Art. 8º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de julho de 2022.
Sala das Sessões do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, em Teresina - PI, 19 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça
ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MARQUES
Procuradora de Justiça
ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO
Procurador de Justiça
IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
Procuradora de Justiça
ANTONIO IVAN E SILVA
Procurador de Justiça
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora de Justiça
ROSÂNGELA DE FÁTIMA LOUREIRO MENDES
Procuradora de Justiça
CATARINA GADELHA MALTA DE MOURA RUFINO
Procuradora de Justiça
LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO
Procuradora de Justiça
HOSAIAS MATOS DE OLIVEIRA
Procurador de Justiça
FERNANDO MELO FERRO GOMES
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS
Procuradora de Justiça
RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO
Procuradora de Justiça
ARISTIDES SILVA PINHEIRO
Procurador de Justiça
LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
Procurador de Justiça
ZÉLIA SARAIVA LIMA
Procuradora de Justiça
CLOTILDES COSTA CARVALHO
Procuradora de Justiça
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Procurador de Justiça
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Procurador de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ 24810
PORTARIA PGJ/PI Nº 2568/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0014.0020397/2022-23,
RESOLVE
DESIGNAR, com efeitos retroativos, o servidor DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, matrícula nº 411, para realização de vistoria no local
da reforma da Promotoria de Justiça de Miguel Alves e da reforma de imóvel que abrigará a nova sede da Promotoria de Justiça de Monsenhor
Gil no dia 25 de julho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2569/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0299.0019963/2022-94,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOÃO MALATO NETO para atuar nas Sessões do Tribunal do Júri referentes aos Processos nº 000694817.2001.8.18.0140, dia 04 de agosto de 2022, nº 0003377-38.2001.8.18.0140, dia 10 de agosto de 2022, e nº 0019255-46.2014.8.18.0140, dia 24
de agosto de 2022, na comarca de Teresina-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2570/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
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Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 611/2016,
RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça CATARINAGADELHAMALTA de MOURARUFINO, titular da 15ª Procuradoria de Justiça, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 13ª Procuradoria de Justiça, de 01 a 30 de agosto de 2022, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2571/2022
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 611/2016,
RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES, titular da 3ª Procuradoria de Justiça, para, sem prejuízo
de suas funções, responder pela 4ª Procuradoria de Justiça, de 01 a 20 de agosto de 2022, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2572/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça ZÉLIA SARAIVA LIMA, Ouvidora Suplente do Ministério Público do Piauí, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela Ouvidoria do Ministério Público do Piauí, de 29 de agosto a 07 de setembro de 2022, em razão das férias da Ouvidora.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2573/2022
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, alterado pelo Ato PGJ/PI nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça TIAGO BERCHIOR CARGNIN, respondendo pela 3ª Promotoria de Justiça de Floriano, para atuar no plantão
ministerial de atribuição da Promotoria de Justiça Regeneração, dias 30 e 31 de julho de 2022, em substituição à Promotora de Justiça
VALESCA CALAND NORONHA.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2574/2022
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 a Promotora de Justiça EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO, titular daPromotoria de Justiça de
Simplício Mendes, para atuar no Processo de nº 0801393-97.2021.8.18.0135, de atuação da 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, no
dia 25 de julho de 2022, com efeitos retroativos, em razão do afastamento da Promotora de Justiça Micheline Ramalho Serejo Silva.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2575/2022
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 DANILO CARLOS RAMOS HENRIQUES, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Floriano, para, sem prejuízo
das funções, responder pela 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, nos períodos de 26 a 29 de julho, de 01 a 05 e de 08 a 12 de agosto
de 2022, em razão do afastamento da Promotora de Justiça Micheline Ramalho Serejo Silva.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2576/2022
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 RAFAEL MAIA NOGUEIRA, titular da Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil, para, sem prejuízo das
funções, responder pela 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior,de 27a 29 de julho, ede 01 a 30 de agosto de 2022, em razão do afastamento
da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2577/2022
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 ANTÔNIO CÉSAR gONÇALVES BARBOSA, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Picos, para, sem prejuízo
de suas funções, responder pela 2ª Promotoria de Justiça de Picos, de 08 de agosto a 06 de setembro de 2022, em razão das férias da titular.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2578/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0371.0020362/2022-75,
RESOLVE
DISPENSAR de suas atividades a Promotora de JustiçaVALESCA CALAND NORONHA, membro suplente da JURCON, para participar da 7ª
Sessão da JURCON/MPPI, no dia 29 de julho de 2022, conforme o artigo 5°, I do Regimento Interno da Junta Recursal do PROCON.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2579/2022
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 611/2016,
RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça CLOTILDES COSTA CARVALHO, titular da 10ª Procuradoria de Justiça, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela 7ª Procuradoria de Justiça, de 29 de agosto a 07 de setembro de 2022, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2580/2022
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 MAURÍCIO VERDEJO GONÇALVES JÚNIOR, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, para atuar nas
audiências referentes aos Processos de nº 0005091-03.2019.8.18.0140 e 0008895-18.2015.8.18.0140, de atribuição da 7ª Promotoria de Justiça
de Teresina, no dia 27 de julho de 2022, em substituição ao Promotor de Justiça Sávio Eduardo Nunes de Carvalho.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2581/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO, titular da Promotoria de Justiça de Amarante, para atuar nas
audiências de atribuição da Promotoria de Justiça de Jerumenha, dia 04 de agosto de 2022, em substituição ao Promotor de Justiça Régis de
Moraes Marinho.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2582/2022
O SUBPROCURADORDE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO,no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0421.0020550/2022-69,
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ANEXO I
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE AGOSTO/ 2022
TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

06

35ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

DANIEL RODRIGUES GONCALVES

07

36ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

TAILANNA RAUGYLLA DE CARVALHO MOURA

11

37ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

MARIA ILCE BARROS DE ARAUJO SANTOS

13

38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

VICTOR DE BARROS LIMA

14

39ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

ISADORA GOMES DE SOUSA

16

40ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

CARLA LOUREDANA BRITO DO ROSARIO FONTENELE

20

41ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

BRUNA TAIS SANTOS DO NASCIMENTO

21

42ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

ALESSONN JOSE FRANCISCO AL ALLEN FARIAS TRAJANO DUTRA

27

43ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

CAROLINA SILVA SANTOS

28

44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

BARBARA FRAZAO LEAL

ANEXO II
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE AGOSTO/2022
SEDE: BOM JESUS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR
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06

Promotoria de Justiça de Gilbués-PI

GESY RODRIGUES LIRA

07

Promotoria de Justiça de Gilbués-PI

PAULA TAMIRES MOREIRA DE FARIAS

11

1ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI

JOELMA DE SOUSA ALVES

13

1ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI

SELMA MARUCELIA DE ANDRADE

14

1ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI

JOELMA DE SOUSA ALVES

20

2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI

MARIA IZADORA FARIAS DE CARVALHO

21

2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI

JAMISSON MEDEIROS DA SILVA

27

1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI

CARLOS EUGENIO CESARIO LEAL

28

1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI

LEANDRO CAVALCANTE BORGES

SEDE: CAMPO MAIOR/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

06

2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI

ALINE DE OLIVEIRA SOUSA

07

2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI

WESLEY ALVES RESENDE

11

Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI

RAYSSA FERNANDES LIMA

13

Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI

PAULO VICTOR LIMA BATISTA

14

Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI

RAYSSA FERNANDES LIMA

20

Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI

ETIVALDO ANTAO DE SOUSA

21

Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI

ISA DANTAS NOGUEIRA

27

Promotoria de Justiça de Capitão de Campos-PI

FABIANA DE ARAUJO COELHO

28

Promotoria de Justiça de Capitão de Campos-PI

JHONATHA MAGALHÃES SILVA

SEDE: FLORIANO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

06

Promotoria de Justiça de Amarante-PI

NILSON CASTRO NETO

07

Promotoria de Justiça de Amarante-PI

RAUL PIANCO DE OLIVEIRA

11

Promotoria de Justiça de Palmeirais-PI

VICTOR HUGO GOMES DA SILVA PIRES

13

Promotoria de Justiça de Palmeirais-PI

VICTOR HUGO GOMES DA SILVA PIRES

14

Promotoria de Justiça de Palmeirais-PI

VICTOR HUGO GOMES DA SILVA PIRES

20

Promotoria de Justiça de Itaueira-PI

BARBARA CONCEICAO MELO DA SILVA NUNES

21

Promotoria de Justiça de Itaueira-PI

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO JUNIOR

27

Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI

MAURO RODRIGO OLIVEIRA LIMA

28

Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI

MAURO RODRIGO OLIVEIRA LIMA

SEDE: OEIRAS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

06

3ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI

HALLANA RUTH FERREIRA VIANA

07

3ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI

HALLANA RUTH FERREIRA VIANA

11

4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI

DEBORA SILVA PEREIRA DA COSTA

13

4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI

DEBORA SILVA PEREIRA DA COSTA

14

4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI

DEBORA SILVA PEREIRA DA COSTA

20

Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI

KEILA CRISTINA DE SOUSA SILVA

21

Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI

KEILA CRISTINA DE SOUSA SILVA

27

1ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI

LINDINALVA DE MOURA SOUSA

28

1ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI

ROSIMARIA MENESES DO NASCIMENTO

SEDE: PARNAÍBA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

06

4ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

NILLA FERNANDES SALVADOR

07

4ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

NILLA FERNANDES SALVADOR
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11

5ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

HELEN AMANDA DE MENESES SILVA

13

5ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

MARJORIE ALVES FERREIRA

14

5ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

HELEN AMANDA DE MENESES SILVA

20

6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

LISANDRO SANTOS DE SOUSA

21

6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

INDIANA KATRINE DE ARRUDA MIRANDA

27

7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

MARINA LAURA FORTES DE BRITO OLIVEIRA

28

7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

MARIO HENRIQUE FONSECA DE SOUSA

SEDE: PICOS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

06

Promotoria de Justiça de Simões-PI

MACIRAJARA SILVA NOVAIS

07

Promotoria de Justiça de Simões-PI

MACIRAJARA SILVA NOVAIS

11

Promotoria de Justiça de Paulistana-PI

MONICA SEBASTIANA BRITO DE SA

13

Promotoria de Justiça de Paulistana-PI

MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA

14

Promotoria de Justiça de Paulistana-PI

MONICA SEBASTIANA BRITO DE SA

20

Promotoria de Justiça de Inhuma-PI

LUCENIA DA SILVA LIMA

21

Promotoria de Justiça de Inhuma-PI

ITALO ANDRADE BEZERRA

27

1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI

FRANCISCA ISABEL DE JESUS MACEDO

28

1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI

LUIS GUSTAVO NORONHA

SEDE: ESPERANTINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

06

Promotoria de Justiça de Matias Olímpio-PI

GUSTAVO VIANA LINHARES

07

Promotoria de Justiça de Matias Olímpio-PI

FRANCO DIDIERD FERREIRA CANDIDO JUNIOR

11

Promotoria de Justiça de Porto-PI

BARBARA DA CUNHA RABELO VIEIRA

13

Promotoria de Justiça de Porto-PI

VICTORIA TORRES LINS DE MELO

14

Promotoria de Justiça de Porto-PI

BARBARA DA CUNHA RABELO VIEIRA

20

1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI

TAIRES OLIVEIRA BORGES

21

1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI

IOLANDA DE CASTELO BRANCO BONIFACIO

27

2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI

AMANDA GUEDES DOS REIS MONTEIRO

28

2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI

GEOVANNA ARAUJO DE CARVALHO

SEDE: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

06

2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI

KAREN NUNES DE MACEDO ARAUJO

07

2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI

AMANDA NAIRA DE MOURA LIMA

11

3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI

LAZARO FERREIRA BORGES

13

3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI

JOAO LUCAS FONTENELE DE FREITAS MELO

14

3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI

LAZARO FERREIRA BORGES

20

4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI

LAYLA VICTOR ARAUJO LANDIM PASSOS LESSA

21

4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI

RICARDO ANDRE DUARTE BATISTA

27

Promotoria de Justiça de Caracol-PI

ITALA GLAUCIA FREITAS REZENDE

28

Promotoria de Justiça de Caracol-PI

ITALA GLAUCIA FREITAS REZENDE

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 26de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2583/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR30 (trinta) dias de licença-prêmio do PromotorUBIRACI DE SOUSA ROCHA, titular da 14ª Promotoria de Justiça de Teresina, previstas
para o período de 01 a 30 de agosto de 2022, conforme a escala anual publicada no DOEM/PI nº 1011, de 20/12/2021, ficando 30 (trinta) dias
para usufruto em data oportuna.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CRDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2584/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
Processo SEI nº 19.21.0072.0018002/2022-89,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) ERICA FERNANDA MIRANDA SOUSA, matrícula nº 15866, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria
de Justiça (CC-01), junto à 18ª Promotoria de Justiça de Teresina, a partir de 26 de julho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2585/2022
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 14 de agosto de 2022, 14(quatorze) dias de férias ao Promotor de JustiçaEDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA,
titular da 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba,referentes ao 2º período do exercício de 2022, anteriormente suspensas conforme a Portaria
PGJ/PI nº 2128/2022, ficando os 16 (dezesseis) dias remanescentes para data oportuna.
REGISTRE- SE, PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocuradorde Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2586/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
Processo SEI nº 19.21.0019.0020316/2022-98,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) GABRIELA DE SOUSA SILVA, matrícula nº 15583, do cargo comissionado de Assessor Ministerial (CC-01), junto
à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, a partir de 26 de julho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2587/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
Processo SEI nº 19.21.0157.0020450/2022-36,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) ANDRESSA SILVA FOGLIATO CORTEZE, matrícula nº 15484, do cargo comissionado de Assessor Ministerial
(CC-01), junto à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba, a partir de 26 de julho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2588/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
Processo SEI nº 19.21.0015.0020573/2022-09,
RESOLVE
NOMEAR NATHALY LIMA CARVALHO, CPF: ***.314.583-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor Ministerial (CC-01), junto à
Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Parnaíba.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a apresentar os documentos exigidos para fins de posse no referido cargo público junto à Coordenadoria de
Recursos Humanos ou utilizar os meios eletrônicos para a entrega(recursoshumanos@mppi.mp.br);
O exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2589/2022
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 CRISTIANO FARIAS PEIXOTO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, de 01 a 14 de agosto de 2022, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2590/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando
decisão exarada nos autos do Processo SEI nº 19.21.0734.0020264/2022-89,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) LUCELIA DE MOURA ROCHA BARBOSA, matrícula nº 15863, do cargo em comissão de Secretário Executivo CC02, junto à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos, com efeitos retroativos ao dia 22 de julho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
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HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2591/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais e considerando
solicitação contida nos autos do Processo SEI nº 19.21.0734.0020264/2022-89,
RESOLVE
NOMEAR ANDREIA MANOELLE ROCHA DA COSTA, CPF Nº ***.056.893-**, para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo CC02, junto à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a apresentar os documentos exigidos para fins de posse no referido cargo público junto à Coordenadoria de
Recursos Humanos ou utilizar os meios eletrônicos para a entrega(recursoshumanos@mppi.mp.br). O exercício ocorrerá somente após a posse
no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2593/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
Processo SEI nº 19.21.0157.0020400/2022-28,
RESOLVE
NOMEAR ANDRESSA SILVA FOGLIATO CORTEZE, CPF: ***.070.833-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de
Justiça (CC-01), junto à 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a apresentar os documentos exigidos para fins de posse no referido cargo público junto à Coordenadoria de
Recursos Humanos ou utilizar os meios eletrônicos para a entrega(recursoshumanos@mppi.mp.br);
O exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

3. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
[]

3.1. PORTARIAS PGJ 24786
PORTARIA Nº 91/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0429.0019819/2022-92.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o respectivopagamentode2
½ (Duase meia) diárias, perfazendo o valor deR$1.187,50 (Um mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),em favor doPromotor
de JustiçaJESSÉ MINEIRO DE ABREU,pordeslocamento de Teresina - PIparapara Picos- PI, no período de 27a
29/07/2022,paraatuarnaSessão do Tribunal do Júri referente ao Processo Penal nº 0000394- 69.2019.8.18.0032, no dia 28/07/2022, na
referida cidade,conforme designado naPortaria PGJ nº 2456/2022(Sei nº0277105).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dobeneficiáriodadiária, referidano art. 1º
desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 25 de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 92/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0006.0013928/2022-12.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o
respectivopagamentode3½ (Trêse meia) diárias, perfazendo o valor deR$3.244,50 (Três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta
centavos),em favor daPromotora de JustiçaJOSELISSE NUNES DE CARVALHO COSTA, eCoordenadora do CAODIJ,pordeslocamento de
Teresina - PIparaVitória- ES, no período de 28/06/2022a 01/07/2022,paraparticiparda II Reunião Ordinária do Grupo Nacional de Direitos
Humanos - GNDH, na referida cidade,conforme designado naPortaria PGJ nº1512/2022(Sei nº 0240577).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dabeneficiáriodadiária, referidano art. 1º
desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 25 de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 93/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
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oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0142.0019351/2022-58.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o respectivopagamentode1
½ (Umae meia) diárias, perfazendo o valor deR$712,50 (Setecentos e doze reais e cinquenta centavos),em favor doPromotorde
JustiçaCLEYTON SOARES DA COSTA E SILVA, matrícula nº 10043,pordeslocamentoao interior do Estado do Piauí, a serviço do
GAECO/MPPI,conforme designado na Portaria PGJ nº2346/2022(Sei nº 0274200).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dobeneficiáriodadiária, referidano art. 1º
desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 25 de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 94/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0327.0019892/2022-39.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o
respectivopagamentode3½ (Trêse meia) diárias, perfazendo o valor deR$1.662,50 (Um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta
centavos),em favor doPromotor de JustiçaESDRAS OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO, titular da Promotoria de Justiça de
Manoel Emídio - PI, pordeslocamentodeManoel Emídio - PI paraCanto do Buriti - PI, no período de 11 a 14/07/2022,para, sem prejuízo de
suas funções,responder pela Promotoria de Justiça de Canto do Buriti- PI, conforme designado naPortaria PGJ nº 2247/2022(Sei
nº0277601).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dobeneficiáriodadiária, referidano art. 1º
desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 25 de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 95/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0182.0019381/2022-06.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o respectivopagamentode1
½ (Umae meia) diárias, perfazendo o valor deR$712,50 (Setecentos e doze reais e cinquenta centavos),em favor doPromotor de
JustiçaJOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ, titular da Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso - PI, pordeslocamento de Elesbão Velosos - PI
para Itaueira- PI, no período de 18 a 19/07/2022, para,sem prejuízo de suas funções,responder pela Promotoria de Justiça de Itaueira PI,conforme designado naPortaria PGJ/PI nº 2119/2021(Sei nº0275081), eem especial,paraatuar na Sessão do Tribunal Popular do Júri
referente ao Processo Penal nº0001569-13.2019.8.18.0028, no dia 19/07/2022, nacomarca da referida cidade(Doc.Sei nº 0275082).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dobeneficiáriodadiária, referidano art. 1º
desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 25 de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO

24779

Notícia de Fato Criminal nº 019/2022
SIMP nº 000048-096/2022
Assunto: APURAÇÃO DE SUPOSTO CRIME DE AMEAÇA
Suposto Autor do Fato: R.N.D.S.P.L.
Suposta vítima: M.R.C.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato Criminal instaurada e tombado sob o nº 019/2022, após conhecimento de decisão proferida no processo nº 080116313.2022.8.18.0073 em que se aplicou Medidas Protetivas de Urgência contra R.N.D.S.P.L. em favor de M.R.C. (ID. 53939816).
Ante aos fatos supostamente delituosos, foi encaminhado o Ofício nº 220/2021 - 3PJSRN a Delegacia Especializada da Mulher em São
Raimundo Nonato (ID. 53999022), no qual solicitava informações sobre a existência ou não de procedimento investigativo sobre os fatos em
análise.
Em resposta, por meio do Ofício nº 214/2022 - 8ºDPPSRN, que dormita em ID. 54013311, a Autoridade Policial informou a existência de
procedimento investigativo sobre o mesmo fato, registrado sob o nº 8679/2022, estando em fase de relatório final.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Diante da existência de inquérito policial vigente, inclusive em fase de relatório final, nota-se que restou esgotado o objeto da presente Notícia de
Fato, devendo a persecução se dá dentro do bojo do procedimento de investigação criminal existente, nos termos da norma processual penal.
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Assim, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso I, da Resolução nº
174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e do art. 2º, inciso IV, da Resolução CNMP nº 181/2017.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º, da Resolução nº 174/2017, do CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o §2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, via SEI, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM) e o Conselho Superior do Ministério Público
(CSMP).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
Após, promova-se o arquivamento dos autos.
Expediente necessário.
São Raimundo Nonato/PI, datado e assinado eletronicamente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

4.2. 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24780
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
31ª Promotoria de Justiça de Teresina
Notícia de Fato - SIMP nº 000933-426/2022
Reclamante: GEORGE LEHILDO SAID SKEFF
DECISÃO
Trata-se de manifestação nº 1468/2022, originada a partir da reclamação apresentada pelo Sr. GEORGE LEHILDO SAID SKEFF, recebida pela
Ouvidoria do MPPI, a qual foi encaminhada para a Coordenação do Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania e Meio Ambiente
de Teresina e foi distribuída para esta 31ª Promotoria de Justiça. Em termo de declaração o reclamante informou que está sem fornecimento de
energia em seu ponto comercial em razão da existência de um débito de um antigo inquilino que já faleceu.
Incumbe destacar que a reclamação foi encaminhada para esta 31ª Promotoria de Justiça, que possui atribuição para atuar em demandas
coletivas de natureza consumerista. Assim, no caso específico, o objeto ou bem jurídico protegido é divisível, ou seja, individual, pertencendo a
um consumidor em particular e determinado. Assim, considerando que a 31ª Promotoria de Justiça, de acordo com as atribuições que lhe são
conferidas - atuar judicial e extrajudicialmente, na defesa do consumidor em sede de direitos coletivos, não tendo atribuição para atuar no
presente caso, pois a reclamação é de objeto divisível e pertence a um consumidor em particular e determinado.
Desse modo, não vislumbro a necessidade de adoção de providências por esta 31ª Promotoria de Justiça, tampouco verifico a presença de justa
causa para instauração de procedimento extrajudicial no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí.
Diante das razões acima mencionadas, INDEFIRO a representação com fundamento no art. 4º, § 4º, da Resolução n° 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público.
Publique-se a presente decisão no Diário Oficial do MPPI.
Encaminhe-se expediente para a Ouvidoria do MPPI, a fim de que o consumidor seja cientificado e lhe seja facultado o direito de recorrer,
conforme disposto no art. 4º, §1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Encaminhe-se cópia do presente expediente para o PROCON/ALEPI para conhecimento e adoção das providências pertinentes ao caso.
Expirado o prazo sem recurso, arquive-se, nos termos do art. 5º, da resolução supracitada, informando-se ao CSMP para fins de conhecimento.
Havendo recurso, voltem os autos conclusos ao Promotor de Justiça para adoção da providência que se mostrar cabível.
Cumpra-se.
Teresina/PI, 22 de julho de 2022.
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor de Justiça respondendo pela 31ª PJ

4.3. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24781
INQUÉRITO CIVIL Nº 000223-172/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça, o Inquérito Civil 000223-172/2020, instaurado em 23 de outubro de 2020, por meio de reclamação
anônima feita na Ouvidoria MPPI, com a finalidade de apurar supostas irregularidades na galeria situada na Rua Pires de Castro nº 3700, Centro,
Teresina/PI, concernentes à ausência de limpeza.
Aos 28 de julho de 2021, esta Promotoria de Justiça encaminhou o Ofício nº 825/2021-24ªPJ(j)/MPPI à SAAD-CENTRO com o fito de verificar a
procedência da denúncia.
Aos 14 de outubro de 2021, em resposta à solicitação feita, a SAAD-CENTRO encaminhou o Ofício nº 685/2021 junto de Relatório de Vistoria,
relatando os seguintes fatos:
"Trata-se de verificação de denúncia protocolado pelo Ministério Público do Estado do Piauí, através da 24ª Promotoria,que informa sobre "a
construção de galeria 'por cima de uma obra também de esgotamento sanitário inacabado da AEGEA (Águas de Teresina) e onde não está
sendo a limpeza correta da obra, deixando muito entulho e resto de material", na Rua Pires de Castro, 3700,Centro, Teresina-PI. Em visita ao
local mencionado, não foi identificado nenhuma obra de galeria. Na verdade não há galeria e nem sistema de esgotamento sanitário no local
indicado, logo a denúncia não procede para o local indicado."
Aos 31 de março de 2022, por meio da Portaria n° 41/2022, esta Promotoria de Justiça converteu este procedimento em Inquérito Civil.
Aos 31 de março de 2022, esta Promotoria de Justiça expediu o ofício Ofício nº 345/2022-24ªPJ(MC)/MPPI à SAAD-CENTRO, solicitando uma
nova vistoria no local com o fito de averiguar supostas irregularidades na mencionada obra.
Aos 25 de abril de 2022, a SAAD-CENTRO encaminhou os Despachos Despacho 223/2022 e 866/2022, incluindo relatório fotográfico do local,
informando que conforme visita feita no local, constatou-se que no foi colocado uma caixa de passagem, para facilitar qualquer possível
desentupimento do sistema, conforme fotografia (4408333), comprovando, desta forma que os serviços foram prestados por sua Gerência de
Fiscalização.
É o relatório.
Dessa forma, em face das diligências e medidas administrativas adotadas pela SAAD-CENTRO nos autos deste procedimento, verificou-se que o
órgão municipal responsável tomou todas as providências cabíveis.
Ausentes, portanto, as causas que ensejaram a instauração deste procedimento e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem de
prosseguimento, e que conduzam este Órgão Ministerial à adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou
ajuizamento de Ação Civil Pública, torna-se imprescindível, à sua conclusão.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO deste procedimento, nos
termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
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Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina/PI, 19 de julho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ªPJ - Meio Ambiente e Urbanismo

4.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAO JOÃO DO PIAUÍ24782
NOTÍCIA DE FATO nº 17/2022.
SIMP 000093-310/2022.
Objeto: Apurar irregularidades consubstanciadas em débito do Município de São João do Piauí junto à ELETROBRAS no valor de R$
8.671.329,49 (oito milhões, seiscentos e setenta e um mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos).
PORTARIA Nº 60/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, pela Promotora de Justiça
respondendo, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente com
espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis,
bem como a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais (CF, art. 127, caput);
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público promover inquérito civil público e ação civil pública para a proteção dos interesses individuais
difusos, coletivos ou individuais homogêneos;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que disciplina a
instauração e o trâmite do Inquérito Civil e o teor da Resolução nº 01, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí
(CPJ/PI), que regulamenta a instauração de inquérito civil e procedimento preparatório preliminar, no âmbito do Ministério Público Estadual do
Piauí;
CONSIDERANDO ter sido instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 17/2022 (SIMP 000093-310/2022), referente peças de
informações noticiando irregularidades consubstanciadas em débito do Município de São João do Piauí junto à ELETROBRAS no valor de R$
8.671.329,49 (oito milhões, seiscentos e setenta e um mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos);
CONSIDERANDO que as peças de informações dizem respeito a proposta de acordo de parcelamento de débito do Município de São João do
Piauí encaminhado pela Empresa Equatorial Energia;
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade de conversão deste procedimento, uma vez que a Notícia de Fato não se mostra como instrumento adequado
para acompanhar a apuração da suposta irregularidade, bem como apurar atos de improbidade administrativa dos responsáveis;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da necessidade de realização de diligência, e que o prazo de
tramitação da Notícia de Fato se encontra expirado, não cabendo mais prorrogação.
RESOLVE, com fundamento no art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
CONVERTER a Notícia de Fato nº 17/2022 (SIMP 000093-310/2022) em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, adotando-se as devidas providências:
O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
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;
Concede-se a dilação de prazo por mais15 (quinze) dias,para que, a Concessionária EQUATORIAL, em atenção à sugestão de atuação
expedida pelo CACOP, realizar a discriminação do débito, mês a mês, como explanado em despacho anterior;
Cientifique-se o representante legal da Concessionária - EQUATORIAL PIAUÍ sobre a presente concessão de dilação do prazo.
CUMPRA-SE, servindo este de solicitação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registros de praxe.
Procedida à diligência e esgotado o prazo de resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
Notícia de Fato n° 15/2022.
Simp n° 000129-310/2022.
Objeto: Apurar suposta situação de vulnerabilidade social vivenciada por Í.R.B., menor infrator e usuário de entorpecentes.
PORTARIA Nº 59/2022
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. 7º e art. 8º, inciso III 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 sido instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 15/2022 (SIMP 000129-310/2022), referente a peça de
informação noticiando que o menor Í.R.B., de nome social Gaby, estaria em situação de vulnerabilidade diante da ausência de um tutor para arcar
com seus cuidados, ser menor infrator e usuário de entorpecentes;
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da necessidade de, reiteradamente, solicitar informações ao Conselho
Tutelar do município de São João do Piauí, e que o prazo de tramitação da Notícia de Fato se encontra expirado, não cabendo mais prorrogação.
RESOLVE, com fundamento nos art. 7º e art. 8º, ambos da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério
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Público (CNMP):
CONVERTER a Notícia de Fato nº 15/2022 (SIMP 000129-310/2022) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as devidas
providências:
O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ, para conhecimento,
conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, por correspondência eletrônica, sobre a instauração desse procedimento;
Oficiar o Presidente do Conselho Tutelar do município de São João do Piauí, instruindo-se com cópia dos presentes autos, solicitando, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, apresente Relatório Social sobre a atual situação do menor Í.R.B., destacando as condições socioeconômicas dos
membros de seu núcleo familiar, bem como as medidas socioassistenciais desenvolvidas pela rede de proteção à criança e ao adolescente
municipal quanto ao caso em apreço.
CUMPRA-SE, servindo este de solicitação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registros de praxe.
Procedida à diligência e esgotado o prazo de resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

4.5. 44ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24783
PORTARIA Nº 09/2022
CONVERTE A NOTÍCIA DE FATO Nº 09/2022 EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022
SIMP 000650-426/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO brasileiro, através de seu ramo estadual no Piauí, por meio de seu presentante infra-assinado, Promotor de Justiça da
Fazenda Pública, no uso de suas atribuições legais, em vista do disposto no art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei n. 8.625/93 - Lei
Orgânica do Ministério Público; e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição dispõe que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais;
CONSIDERANDO queé facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura até cinco décimos por cento
de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, a teor do §6º do art. 216 da Constituição Federal.
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 09/2022, instaurada a partir da Manifestação nº 967/2022, realizada através da Ouvidoria do MPPI, sob
sigilo, na qual o/a noticiante encaminha denúncia de que a Secretaria da Cultura do Estado do Piauí - SECULT está patrocinando eventos
Esportivos Privados, para pessoas e empresas auferirem lucros, o que acontece há vários anos, por meio do SISTEMA DE INCENTIVO
ESTADUAL À CULTURA - SIEC;
CONSIDERANDO que o art. 1º da Resolução nº 01/2022 dispõe que constitui objeto da resolução a Seleção de Projetos Artísticos, junto ao SIEC
2022, no âmbito do Estado do Piauí e que, com a iniciativa, pretende-se fomentar e estimular a recuperação do setor cultural em todo o território
piauiense, considerando a democratização do acesso, a inclusão social, a diversidade, a acessibilidade e a sustentabilidade nas ações a serem
beneficiadas;
CONSIDERANDO que em 28.04.2022, foi encaminhado o Ofício nº 95/2022-44ªPJ (ID 53472943) ao Secretário Estadual de Cultura do Piauí SECULT/PI solicitando, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, informações a fim de prestar os esclarecimentos necessários acerca da denúncia contida
no presente feito, o qual não foi respondido;
CONSIDERANDO que foi expedido o Ofício nº 109/2022-44ªPJ e encaminhado ao Secretário Estadual de Cultura, com prazo de 48 (quarenta e
oito) horas para resposta, o qual não foi respondido;
CONSIDERANDO que, em virtude da ausência de resposta aos ofícios expedidos, foi expedido o Mandado de Notificação nº 32/2022 ao Sr.
Carlos Adalberto Ribeiro Anchieta, Secretário de Cultura do Estado do Piauí, para que este comparecesse à 44ª Promotoria de Justiça, aos
15/07/2022, sexta-feira, às 10h, devidamente acompanhado de advogado, caso reputasse necessário, para realização de audiência extrajudicial,
com confirmação de recebimento no dia 05 de julho de 2022;
CONSIDERANDO que não foi possível a realização da audiência tendo em vista o não comparecimento de representante da Secretaria Estadual
de Cultura;
CONSIDERANDO que o Secretário Estadual de Cultura deixou de atender às solicitações ministeriais, violando, assim, os princípios da
publicidade e da transparência que regem a Administração Pública;
CONSIDERANDO que o inciso V do art. da Resolução nº 01/2022 (ID 53354926/6), cujo objeto é a Seleção de Projetos Artísticos, junto ao SIEC
2022, dispõe que "todas as informações geradas no âmbito desta ação são públicas e serão disponibilizadas no site da Secult/Piauí
(www.cultura.pi.gov.br), resguardadas aquelas de caráter pessoal desta resolução".
CONSIDERANDO que o SIEC, criado pela Lei Estadual nº 4.997, de 30 de dezembro de 1997, possui o objetivo de estimular e desenvolver a
criação e produção de expressões culturais e os processos de preservação e proteção do Patrimônio do Estado;
CONSIDERANDO que o SIEC contempla as áreas a seguir: Audiovisual (cinema, vídeo, rádio, tv e novas mídias); Artes cênicas (teatro, dança,
circo, performance, mímica, humor, ópera); Artes visuais (pintura, escultura, fotografia, desenho, gravura, intervenção, instalação, artes digitais);
Cultura Popular (folclore, mestres da cultura, quadrilhas juninas, grupos, festas e comunidades tradicionais, artesanato, culinária típica piauiense);
Humanidades (Literatura e incentivo à leitura); Música (popular, erudita, instrumental, canto e coral); Patrimônio Cultural Material e Imaterial;
Museus, Casas, Espaços de Cultura e Memória (pesquisa, preservação, restauração, conservação, manutenção, salvaguarda, identificação,
registro, documentação, digitalização, doação e aquisição de acervo); Artes Integradas (ações que envolvam duas ou mais áreas entre as
descritas acima); Ações Formativas (projetos, eventos ou agentes de formação e capacitação nas áreas acima); Área Técnica (produtores,
técnicos e trabalhadores da cadeia produtiva da cultura nas áreas acima); Patrimônio Ambiental;
CONSIDERANDO que o projeto citado na Manifestação nº 967/2022, a saber "Desafio Delta do Parnaíba" é um evento esportivo;
CONSIDERANDO que, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Resolução nº 174 do CSMP, no prazo de apreciação da Notícia de Fato, o
membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento
próprio, sendo vedada a expedição de requisições;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições, nos termos do inciso III do art. 8º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público;
Página 13

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1145 Disponibilização: Terça-feira, 26 de Julho de 2022 Publicação: Quarta-feira, 27 de Julho de 2022

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências adicionais tendentes a concluir as investigações
RESOLVE:
Com fundamento no art. 8º da Resolução nº 174 do CNMP, de 04 de julho de 2017, CONVERTER A NOTÍCIA DE FATO Nº 09/2022 EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o Projeto Desafio Delta do Parnaíba selecionado
no âmbito do Sistema de Incentivo à Cultura - SIEC 2022, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura do Piauí - SECULT.
DETERMINO, desde já, a realização das seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração e registre-se em livro próprio desta Promotoria de Justiça,
conforme determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se arquivo da presente portaria, ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remeta-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público, para conhecimento, conforme determina o art.
6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Proceda-se pesquisas em fontes abertas para apurar os fatos relatados acima, especialmente em relação ao Projeto Desafio Delta do Parnaíba;
Proceda-sepesquisas, ao final das quais se faça compilado, das legislações que regem a matéria objeto de apuração neste procedimento; após,
faça-se juntada aos autos, a saber: Lei Estadual nº 4.997, de 30 de dezembro de 1997, com modificações da Lei nº 5405, de 14 de Julho de
2004, na Lei nº 5781 de 23 de Julho de 2008 e na Lei nº 7329 de 03 de Janeiro de 2020;
Proceda-se, após a realização das pesquisas acima, se for o caso,à elaboração de Recomendação à Secretaria Estadual de Cultura do Estado
do Piauí para que se abstenha, no prazo de 5 (cinco) dias, de contemplar projetos que não se enquadrem nas áreas que compreendem o
Sistema de Incentivo à Cultura - SIEC, conforme dispostas no art. 1º da Lei Estadual nº 4.997, de 30 de dezembro de 1997;
Registre-se no SIMP;
Cumpra-se;
Realize-se os expedientes necessários.
Teresina, 20 de julho de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bsmc)
Promotor de Justiça
Titular da Promotoria de Barro Duro-PI
Respondendo pela 44ª Promotoria de Justiça de Teresina,
nos termos da Portaria PGJ/PI nº 12772022, até ulterior deliberação

4.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA24784
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n.º 17/2021 SIMP N° 000037-164/2021
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial instaurado para apurar notícia versando sobre o surgimento de minadouro em imóvel particular, situado na
zona urbana do município de Batalha, ocasionando grande acúmulo de água, que estaria, inclusive, invadindo outras casas.
Oficiado o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA), para prestar auxílio ao caso, foi encaminhada minuta de
recomendação a esta promotoria.
Enviado a Recomendação Administrativa n° 08/2021 ao Município de Batalha- Piauí, com as seguintes medidas: oficiar ao Estado do Piauí, por
meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; implementar medidas acautelatórias de prevenção ao desperdício de água
e atos de defesa civil tendentes a evitar a ocorrência de abalo ou danificação aos imóveis presentes no entorno dos minadouros referenciados na
alínea anterior.
Em resposta ao Ofício n° 281/2021 em relação a Recomendação Administrativa n° 08/2021, o Município de Batalha-PI enviou resposta contendo
em síntese, o seguinte: "(...) Cumpre destacar que, em atenção à referida Recomendação, foi designado, pela recém-criada Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, de servidor competente para fazer uma vistoria in loco e emitir relatório técnico, que ao final concluiu que não existe
minadouro no local e sim um grande acúmulo de água parada, proveniente das chuvas, tendo em vista o imóvel do declarante ser mais baixo em
relação aos demais".
Foi solicitado ao CAOMA/MPPI, por meio do Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público (CPPT) a realização de visita
técnica para atestar se no local indicado pelo noticiante, tratava-se de um minadouro. 53214766
Através do Ofício n° 45/2022, datado de 30.03.2022, o CAOMA/MPPI enviou comunicação de remessa do expediente à CPPT, solicitando a
vistoria técnica in loco. ID 53306118
Juntado aos autos o OFÍCIO - 0262190 - ASSPERENGCIV, informando em síntese, que a Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos MPPI não detém, em seu quadro funcional, servidores na área de geologia, impossibilitando o atendimento da demanda em questão,
recomendando ainda, propostas de intervenções. ID 53877225
Notificado o denunciante, Sr. Bartolomeu da Silva, que compareceu a esta promotoria junto do Sr. Pedro Paulo de Oliveira, morador da região,
relatando que em relação a denúncia o problema não mais persiste, que a Prefeitura de Batalha se deslocou ao imóvel e foi feito o aterramento
da região que ficava alagada, que após isso o problema foi resolvido, concordando os declarantes com o arquivamento do procedimento. ID
54021403
É o relato do essencial.
É sabido que toda investigação, seja ela ministerial ou não, bem como o acompanhamento de situação de risco a direitos individuais
indisponíveis, tem início por força de indícios ou ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade de atuação concreta e resolutiva do
órgão investigador, o qual busca informações que possam ser utilizadas como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles
indícios inaugurais.
Não nos afigura producente, dentro de uma sociedade que clama por uma atuação resolutiva, eficiente e concomitante ao acontecimento dos
fatos, apenas se dar prosseguimento a Atendimentos ao Público (AP's), Notícias de Fato (NF's), Procedimentos Administrativos (PA´s),
Procedimentos Preparatórios (PP´s), Inquéritos Civis (IC´s) e Procedimentos Investigatórios Criminais (PIC's), com reiterados despachos de
prorrogação, sem a menor indicação de irregularidade objetivamente considerada.
Dentro desta visão organizacional e funcional, buscando-se a máxima eficiência possível, é que se está a analisar cada AP, NF, criminal ou não,
PP, IC e PIC instaurado, para o fim de verificar objetos investigativos delimitados (necessário, ante a
existência de outros órgãos de controle); a possibilidade de continuidade; e outros atos, para verificação da necessidade de prosseguimento e
atualização do SIMP.
Da cuidadosa análise dos autos, é imperioso reconhecer, neste momento, NÃO há fatos que justifiquem a intervenção do Ministério Público (MP)
no caso em questão.
Senão, vejamos.
Conforme a lei processual civil, o Órgão Ministerial intervirá quando a natureza da lide ou qualidade das partes justificarem a intervenção, em
benefício dos interesses sociais, coletivos lato sensu e individuais indisponíveis (NCPC, arts. 176 e 177; CF, arts. 127 e 129).
Nesse sentido, reza o art. 129 da Lei Maior, ao dispor a respeito das funções institucionais do Órgão Ministerial:
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Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
- promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
- zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo
as medidas necessárias a sua garantia;
- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos;
- promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta
Constituição;
- defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
- expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma
da lei complementar respectiva;
- exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
- requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
- exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a
consultoria jurídica de entidades públicas.
A bem da verdade, o interesse público existe em todo e qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, circunstância essa presente em seus
próprios objetivos ou escopos, tal qual a correta aplicação da lei ou a pacificação social.
Contudo, como se sabe, a intervenção ministerial depende não apenas da existência destes fatos comuns, mas também de interesse
antecipadamente considerado pelo legislador como capaz de ensejar a presença do Parquet na controvérsia.
Com efeito, deve-se ter em mente que a nova ordem constitucional modificou, profundamente, a sistemática de atuação dos membros
ministeriais, procurando dar-lhes tratamento unificado, impondo-lhes o múnus de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses
indisponíveis, sejam sociais ou individuais.
Ora, a atuação do Parquet, em seu novo perfil constitucional, quer como órgão demandista, parecerista ou resolutivo, dirige-se doravante à
salvaguarda e promoçãodointeressepúblicoprimário, dos interessessociais,dosinteressescoletivoslatosensu(difusos, coletivos stricto
sensu e individuais homogêneos de relevância social, disponíveis ou não) e individuais indisponíveis, em presumível situação de risco,
vedada toda equalqueratuaçãoforadesuavocaçãoinstitucional.
É que a intervenção dos membros do Ministério Público (MP) está, umbilical e diretamente, ligada à existência de interesse público primário, de
sorte que é necessário cotejar o art. 178 do Novo Código de Processo Civil (NCPC) e demais artigos congêneres da legislação infraconstitucional
com as funções institucionais previstas nos art. 127 e 129 da Constituição Federal (CF), em procedimento de filtragem constitucional, que toma
como eixo o princípio da força normativa da Constituição, a necessidade de uma dogmática constitucional principialista, a retomada da
legitimidade e vinculatividade dos princípios, o compromisso ético dos operadores do Direito com a Lei Maior, a constitucionalização do direito
infraconstitucional, bem como a dimensão ética da própria Constituição e o caráter emancipatório e transformador do Direito como um todo, a
cujo serviço o Ministério Público deve encontrar-se prioritariamente.
De outra banda, é preciso observar ainda a questão principiológica que envolve todo o ordenamento jurídico pátrio.
Osprincípiosdarazoabilidade,proporcionalidade,duraçãorazoáveldoprocessoetantosoutros, que aqui caberiam
serem citados, precisam de amparo ministerial no caso concreto. FazerperdurarINFINITAMENTE uma investigação sem qualquer
confirmação de indício ou fatoseriaumaafrontaconstitucionaleprocessual,umaespéciedeinvestigaçãoadaeternum.
A clareza solar contida no art. 5º, LXXVIII, da Lei das Leis não deixa dúvidas a respeito do que fora acima mencionado, in verbis:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação.
Demais disso, urge trazer à baila os ensinamentos de Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior, ipsis litteris, aplicávelmutatismutandiaosPA's:
O inquérito civil poderá ser arquivado: a) porque a investigação dos fatos demonstrou inexistirem os pressupostos fáticos ou jurídicos que sirvam
de base ou a justa causa para a propositura da ação civil pública, b) porque a investigação demonstrou que, embora, tives- sem existido tais
pressupostos, ficou prejudicado o ajuizamento da ação.
É, pois, evidente que ninguém (órgão, pessoa jurídica ou física) poderá ficar submetido, eternamente, às investigações de qualquer órgão no
sistema jurídico pátrio. Não há justificativa para legalizar o EXCESSO, pelo contrário, ele deve ser afastado, já que a proibição do excesso foi
considerada muitas vezes pelo Supremo Tribunal Federal como uma das facetas do princípio da proporcionalidade, que, segundo Humberto
Ávila, proíbe a restrição excessiva de qualquer direito fundamental.
No caso de que se cogita, destaca-se que o procedimento em lume foi instaurado para apurar notícia versando sobre o surgimento de minadouro
em imóvel particular, situado na zona urbana do município de Batalha, ocasionando grande acúmulo de água, que estaria, inclusive, invadindo
outras casas.
Após o envio de expedientes recomendatórios e de diligências, verifica-se que os fatos narrados no expediente que deu origem ao feito foram
solucionados, tendo em vista as informações prestadas pelos próprios denunciantes, informando que no local não há mais o acumulo de água,
pois o Município de Batalha procedeu com o aterramento da região alagadiça. ID 54021403
Ressalta-se, entretanto, que eventual fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério Público poderá ser apurado mediante novel NF,
PA, PP ou IC.
À vista do exposto, diante da inexistência de outras providências a serem tomadas no momento,
PROCEDOAOARQUIVAMENTORESOLUTIVOdo presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA), sem remessa dos autos ao Conselho
Superior do Ministério Público (CSMP-PI) desta decisão, à luz da interpretação sistemática do art. 12, combinado com art. 4º, I, da Resolução nº
174/17 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Diante do exposto, DETERMINO:
À COMUNICAÇÃO ao CSMP/PI e ao CAOMA/MPPI, da presente decisão de arquivamento;
À PUBLICAÇÃO da presente decisão no Diário Oficial Eletrónico do MPPI, para amplo controle social;
NOTIFIQUE-SE, ao noticiante da presente decisão de arquivamento, conforme preconiza o art. 13 da Resolução n° 174/2017 do CNMP, que
poderá apresentar recursos administrativo, no prazo de 10 (dez), com as respectivas razões escritas, que será juntado nos autos do referido
procedimento para análise.
Ao final, o ARQUIVAMENTOdeste protocolo no SIMP, com as atualizações necessárias, para fins de controle.
Expedientes necessários. Cumpra-se.
Batalha-PI, datado e assinado digitalmente.
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça

4.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA 24785
PORTARIA Nº 55/2022
Objeto: converter o procedimento preparatório nº 34/2021 em inquérito civil (SIMP: 000655-161/2021).
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e, com
fundamento nos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal; nos artigos 26, inciso I, e 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.625/93 e
no art. 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/1993 e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127, caput, e 129 da CF; art. 1º, caput, da Lei nº 8.625/93), bem como o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública quantos aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (artigo
37 da CF);
CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a regra prevista no art. 9º, caput e inciso I, da Lei nº 8429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021,
estabelecem que: Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso,
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas
entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra
vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto,
que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;
CONSIDERANDO que o art. 10 da LIA, por sua vez dispõe: Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação
ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
referidas no art. 1º desta Lei; XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua
aplicação irregular; XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;
CONSIDERANDO denúncia oferecida a esta Promotoria dar conta que a Câmara Municipal de Esperantina realizou pagamentos por serviços de
digitador supostamente prestados pelas senhoras Jessyca Jammyle Silva Lima e Jucilene Sena Melo;
CONSIDERANDO que, em que pese documentos que comprovam pagamento das referidas prestadoras de serviço, a Câmara Municipal de
Esperantina informou que Jessyca Jammyle Silva Lima e Jucilene Sena Melo nunca desempenharam atividades naquela Casa Legislativa;
CONSIDERANDO que os fatos devem ser averiguados para que sejam tomadas eventuais medidas pertinentes;
CONSIDERANDO o lapso temporal entre a instauração do procedimento preparatório nº 34/2021 até a presente data sem que as investigações
tenham sido concluídas e havendo a necessidade de analisar resposta ao ofício nº 1010/2022;
CONSIDERANDO que o inquérito civil, instituído pela Lei nº 7.347/85, é o meio procedimental adequado para a coleta de elementos probatórios
destinados a instruir eventual ação civil pública;
RESOLVE converter o procedimento preparatório nº 34/2021 em inquérito civil, mantendo-se a respectiva numeração, com o fim de
investigar supostas irregularidades na contratação temporária de digitadores pela Câmara Municipal de Esperantina/PI, com fulcro no art. 2º, § 7º
da resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, determinando, para tanto:
Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Geovanna Araújo de Carvalho, para secretariar este procedimento, como determina o art.
4º, inciso IV, da Resolução nº 01/2008 do Conselho de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, devendo lavrar o devido termo de
compromisso;
Autue-se a presente portaria de conversão, realizando as alterações e registro em livro próprio, afixando cópia da portaria em local de costume e
arquivando cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
Comunique-se, por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida conversão, com envio da
presente portaria;
Seja remetida cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para
conhecimento;
Encaminhe cópia da presente portaria, em formato Word, para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico;
f) Cumpridas as diligências, com as devidas certificações nos autos, conclusos.
CUMPRA-SE.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
SIMP: 000349-161/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se o presente SIMP de ofício nº 30/2022, encaminhado pela Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Joaquim Pires/PI, que dispõe sobre
a realização de registro de nascimento tardio do infante A. Y. da S. S., nascido em 30/08/2021, filho de Isla Maria Machado da Silva e Francisco
Dílson Sales Prudencio.
Parecer ministerial com manifestação pelo deferimento do pleito e encaminhado à Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Joaquim Pires, para
conhecimento e providências (IDs nº 53540639 e 53816779).
É o breve relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que as diligências solicitadas foram cumpridas e as comunicações foram devidamente realizadas.
Desta feita, não se vislumbrando outras providências a serem adotadas no presente caso, é o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Em razão do disposto no art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determino a cientificação do noticiante.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
SIMP: 000499-161/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se o presente SIMP de ofício nº 47/2022, encaminhado pela Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Joaquim Pires, que dispõe sobre
pedido de habilitação de casamento formulado por Misael de Sousa dos Reis e Maria do Socorro Almeida da Silva, ambos qualificados nos autos.
Parecer ministerial com manifestação pelo deferimento do pleito e encaminhado à Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Joaquim Pires, para
conhecimento e providências (IDs nº 53816418, 53820781, 53878046).
É o breve relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que as diligências solicitadas foram cumpridas e as comunicações foram devidamente realizadas.
Desta feita, não se vislumbrando outras providências a serem adotadas no presente caso, é o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
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Em razão do disposto no art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determino a cientificação do noticiante.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

4.8. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA 24787
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 523-188/2022 PORTARIA Nº 056/2022
Portaria nº 056/2022. Objeto: Instaurar o Procedimento Administrativo, de registro cronológico nº 523-188/2022, com o objetivo de acompanhar a
instauração da Sala Lilás para atendimento de vítimas de violência doméstica na Delegacia de Polícia Civil de Paulistana-PI.
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, no desempenho das atribuições conferidas
pelo art. 127, caput1 e 129, VII2, da Constituição Federal; na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015; na Resolução CNMP nº 20/2007, com as
alterações promovidas pela Resolução CNMP nº 121/2015; e no art. 8º e seguintes da Resolução CNMP nº 174/2017;
CONSIDERANDOque, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade
policial;
CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos
empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Polícias voltadas para a
persecução penal e o interesse público, de forma a garantir a segurança pública;
1Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
2Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
CONSIDERANDO, ainda, o disposto no Ofício nº 269/2022-12ª DRPC, onde a autoridade policial loca solicita apoio para instalação da Sala Lilás
na Delegacia de Polícia Civil de Paulistana-PI;
CONSIDERANDOque é necessária a atuação desta Promotora de Justiça no caso em apreço, visando a averiguar a real situação fática, para
posterior tomada das providências que entender pertinentes, em observância à resolutividade, à eficiência e à unidade da atuação ministerial;
CONSIDERANDO, por fim, que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre
outros objetivos, acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, na forma do art. 8º, II, da Resolução nº
174/2017, do CNMP,
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo de nº 523-188/2022,para acompanhar a instalação da Sala Lilás para atendimento às
vítimas de violência doméstica na Delegacia de Polícia Civil de Paulistana-PI, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas judiciais
cabíveis, determinando, desde logo:
a autuação da Portaria com os documentos que originaram seu início e o registro em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme
determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
a nomeação da Técnica Ministerial, Jamiel Xavier de Sepedro, matrícula nº 414, para secretariar os trabalhos;
o envio de arquivo no formato word da dita Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público do
Estado do Piauí, em obediência ao estatuído no art. 2º, §4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
a remessa de cópia desta Portaria ao Grupo de Apoio ao Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, para conhecimento, segundo estatui o
art. 6º, §1º, da Resolução nº 001/2008, CPJE-PI;
a afixação da Portaria em pauta no mural da sede da Promotoria de Justiça Única de Paulistana-PI, em cumprimento ao preconizado no art. 2º,
§4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do CPJE-PI;
a remessa de cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí - CSMP, para conhecimento;
expeça-se ofício à Delegacia de Polícia Civil de Paulistana-PI, solicitando que esclareça o sentido de apoio feito no pleito inaugural, juntando,
acaso seja necessário, planilha explicativa de materiais, no prazo de 15 (quinze) dias;
expeça-se ofício à Secretaria de Estado da Segurança Pública do Piauí, solicitando informações acerca da instalação da DEAM - Delegacia de
Atendimento à Mulher, no Município de Paulistana- PI, no prazo de 15 (quinze) dias;
empós, voltem para novel deliberação.
Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
Paulistana-PI, datado e assinado eletronicamente.
[assinadodigitalmente]
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.3
3 Portaria PGJ nº 3134/2021

4.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE 24788
SIMP/MPPI Nº 000.073-085/2022
PORTARIA DE CONVERSÃO Nº 002/2022
Objeto: Converter Notícia de Fato nº 000.073-085/2022 em ICP para continuidade das investigações.
CONSIDERANDOque 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;
CONSIDERANDOque a Constituição e a legislação infraconstitucional pertinente conferem atribuições 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 a observância de: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com
outro de técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
CONSIDERANDO que as regras constitucionais de acumulação de cargos e vencimentos no setor público são de observância obrigatória pelos
estados e municípios, que não poderão afastar-se 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 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; e
CONSIDERANDO o prazo para a conclusão da Notícia de Fato, SIMP/MPPI nº 000.073-085/2022, para averiguar notícia veiculada no programa
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Tribuna do Povo da Rádio Cerrado FM no dia 17/02/2022, onde o radialista informa que o Vereador de Corrente/PI, PAULO HENRIQUE
DOURADO DA SILVA estaria acumulando ilicitamente 03 cargos públicos;
CONSIDERANDO que a situação, em tese, pode configurar ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que o inquérito civil, instituído pelo § 1º do Art. 8º da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento:
RESOLVE:
Converter em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 003/2022 a Notícia de Fato nº 000.073-085/2022, visando dar continuidade à apuração do fato
acima mencionado, em todas as suas circunstâncias, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1. Seja a presente PORTARIA autuada e registrada no SIMP/MPPI, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio
de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí.
2. Nomeio como secretários para este procedimento os servidores lotados nas Promotorias de Justiça de Corrente, com fulcro no Art. 4º, inciso V
da Resolução nº 23 do CNMP.
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP,
para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí.
4. Encaminhe-se arquivo no formato word da presente Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no
Diário de Justiça do Estado do Piauí.
5. Em sede de diligências:
a) Expeça-se ofício ao Diretor do Hospital Regional de Corrente requisitando, no prazo de 10 (dez) dias úteis, cópia das folhas de ponto da
pessoa de PAULO HENRIQUE DOURADO DA SILVA, de outubro/2021 até a presente data, com o atesto da hora de entrada e de saída. Caso
não exista tal controle, informe quem era/é o seu chefe imediato para fins de prestação de esclarecimentos junto a esta Promotoria de Justiça.
b) Expeça-se ofício à Secretaria Municipal de Educação do município de Corrente/PI requisitando, no prazo de 10 (dez) dias úteis, cópia das
folhas de ponto da pessoa de PAULO HENRIQUE DOURADO DA SILVA, de março/2022 até a presente data;
c) Expeça-se ofício à Secretária de Assistência Social do município de Corrente/PI requisitando, no prazo de 10 (dez) dias úteis, cópias das
folhas de ponto do contratado de janeiro a dezembro de 2021 do servidor PAULO HENRIQUE DOURADO DA SILVA, com as advertências do
Art. 10 da LACP.
6. Após o cumprimento das diligências e transcurso do prazo, com ou sem resposta, venham os autos conclusos para ulterior deliberação.
Corrente/PI, 24 de julho de 2022.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça

4.10. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL24789
EXTRATO
REFERÊNCIA:ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 26/2022.
PARTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ-MPPI/ CNPJ n°05.805.924/0001-89;
MUNICÍPIO DE COCAL-PI/ CNPJ nº 06.553.895/0001-78;
REPRESENTANTES:
HUGO DE SOUSA CARDOSO - PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
RAIMUNDO NONATO FONTENELE- PREFEITO MUNICIPAL DA COCAL-PI
OBJETO:Disposiçãode servidores entre os dois órgãos, especialmente os constantes do Anexo Único deste, para prestarem serviços ao
Ministério Público do Estado do Piauí, desempenhando suas atividades junto à Promotoriade Justiça de Cocal, com a finalidade de melhoria
técnica dos serviços.
VIGÊNCIA:60(sessenta) meses.
FUNDAMENTO LEGAL:Lei nº 11.778/2008 e Lei n°8.666/1993 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA:12 de Julho de 2022
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 19.21.0438.0017540/2022-89
EXTRATO
REFERÊNCIA:ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2022.
PARTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ CNPJ nº 05.805.924/0001-89
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ/ CNPJ nº 26.989.715/022-37;
REPRESENTANTES:
Cleandro Alves de Moura
Leonardo Carvalho Cavalcante de Oliveira
OBJETO:Permitir a atuação conjunta da Procuradoria da República do Estado do Piauí e o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime
Organizado do Ministério Público do Estado do Piauí em casos que sejam de atribuição comum ou de atribuição de um desses órgãos, com
auxílio direto e indireto necessários em cada situação, inclusive por meio do compartilhamento de recurss humanos e tecnológicos, da troca de
informações e apoio logístico e operacional para investigações.
VIGÊNCIA:01 (um) ano.
FUNDAMENTO LEGAL:Lei nº 11.778/2008 e Lei n°8.666/1993 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 04 de Maio de 2022
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA:19.21.0014.0003573/2020-26

4.11. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA24790
PORTARIAN°30/2022
O Dr. CRISTIANO FARIAS PEIXOTO, Exmo. Sr. Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça, no município de Parnaíba/PI, arrimado
no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que, nos termos da RESOLUÇÃO CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018, artigo 40, inciso II, alínea "a", a 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI,
tem atribuição para atuar em defesa de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos em matéria deMeio ambiente, Consumidor,
Registros Públicos, Fundações e Terceiro Setor;
que o ATO PGJ nº 666/2017, que normatiza e padroniza a prestação de contas anual das Fundações e Entidades de Interesse Social e dá outras
providências no âmbito do Estado do Piauí;
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que o Código Civil em seus artigos 53 a 60, diz que as associações constituem-se em uma união de pessoas que se organizam para fins não
econômicos. Assim, tais entidades têm o caráter assistencial, caritativo ou filantrópico, e não visa lucro;
que a prestação de contas constitui-se o momento em que as entidades apresentam seu balanço financeiro, a fim de que seja verificado a sua
consonância com os parâmetros estabelecidos pela lei, principalmente quando recebem verbas públicas;
que foi encaminhado a prestação de contas da FUNDAÇÃO 14 DE AGOSTO, referente ao exercício 2021, em mídia (CD) gravado junto ao
Sistema de Cadastro e Prestação de Contas - SICAP, conforme ofício nº 002/2022;
que é necessário acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, principalmente, no tocante a prestação de
contas;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a prestação de contas de FUNDAÇÃO 14 DE
AGOSTO, referente ao exercício de 2021, sendo determinado, desde logo, o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI, publicando-a no Dje;
sejam remetidos cópias da prestação de contas da FUNDAÇÃO 14 DE AGOSTO, referente ao exercício 2021, para Coordenaria de Perícias e
Pareceres Técnicos - CPPT, da Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer técnico contábil;
nomeia-se, para fins de secretariamento do presente IC, RONALDY BRASIL REBOUÇAS, servidor do MP/PI;
Cumpra-se.
Parnaíba/PI, 25 de julho de 2022
__________________________________________
Dr. CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

4.12. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ24791
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
ÓRGÃO DE EXECUÇÃO: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí
PROCEDIMENTO: Inquérito Civil nº 42/2019 (SIMP 000382-206/2019)
OBJETO: Apurar possível dano ambiental praticado por construções no loteamento Canaã, em desrespeito a área de reserva legal do riacho
Tibaji.
O Ministério Público do Estado do Piauí, através do Promotor de Justiça Edgar dos Santos Bandeira Filho, titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Uruçuí, nos termos do despacho proferido às fls.176 do Inquérito Civil nº 42/2019 (SIMP 000382-206/2019), NOTIFICA, pelo presente edital, os
proprietários ou possuidores dos imóveis localizados no Loteamento Canaã, também conhecido como Condomínio Nova Canaã, Data
Água Branca, em Uruçuí, que tenham realizado qualquer tipo de construção, intervenção ou desmatamento a menos de 30 metros do
Riacho Tibaji, compareçam a esta Promotoria de Justiça, localizada na Rua Erotides Lima, nº 656, Centro, Uruçuí, para identificação e
negociação quanto à recomposição dos danos ambientais causados na área de preservação ambiental permanente nas margens do
Riacho Tibaji, no prazo de até 30 (trinta) dias, com a ressalva de que, caso não seja possível solucionar a questão consensualmente, a
situação ilegal apurada poderá ensejar o requerimento de medidas judiciais, tais como a demolição das edificações, que estejam localizadas em
áreas proibidas por lei.
Uruçuí, 1 de julho de 2022.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça
Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí

4.13. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR 24793
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu MD Promotor de Justiça, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica
Estadual), e ainda:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDOque o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por
escrito;
CONSIDERANDOo procedimento em referência informa que a Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A está efetuando cobrança de
Contribuição de Iluminação Pública Municipal (COSIP) aos consumidores da zona rural do Município de Campo Maior com consumo mensal
abaixo de 50kw/h, conforme representação da Senhora Flávia Sousa Costa (Código Único 1844541-1);
CONSIDERANDOa Lei Ordinária Municipal nº 016/2019, publicada em 18 de outubro de 2019, em seu art. 3º, alterou o anexo único da Lei nº
26/2018 para estabelecer isenção de COSIP aos usuários da zona Rural com consumo até 50kw/h;
CONSIDERANDOo §6º da Lei nº 26/2018, alterado pela Lei nº 016/2019, dispõe que "fica atribuída responsabilidade tributária à empresa
concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, para arrecadação de COSIP junto a seus consumidores que deverá ser
lançada para pagamento juntamente na fatura mensal de energia elétrica, sendo o valor integral do tributo depositado na conta do Tesouro
Municipal especialmente designada para tal fim";
CONSIDERANDO que, em manifestação nos autos do inquérito civil supra, o Município de Campo Maior informou que expediu à Empresa
Equatorial Energia o OFÍCIO/GAB/Nº 026-2022, cujo teor recomenda o cumprimento da Lei Ordinária Municipal nº 016/2019, que isenta a
cobrança da contribuição aos moradores da Zona Rural do Município de Campo Maior/PI cujo consumo seja de 0 a 50 KW/h;
CONSIDERANDOque, na condição de responsável tributário, é deve da concessionária de energia elétrica recolher o tributo referido nos moldes
do previsto em lei emanada do ente público titular do poder de tributar, pelo que ilegal a exação às unidades consumidoras cujo consumo é de
até 50 KW/h;
RESOLVE:
RECOMENDARàEmpresaEQUATORIALENERGIA, com vistas à
prevenção geral, em razão de possível ocorrência de atentado aos princípios da Administração Pública, à luz do art. 37, caput, da CRFB/88, que:
1) Abstenha-se de recolher Contribuição de Iluminação Pública - COSIP das unidades consumidoras localizadas na Zona Rural do Município de
Campo Maior cujo consumo de energia seja de até 50kw/h, conforme determina a Lei Ordinária Municipal nº 016/2019.
Desde já, SOLICITOa V. Ex.ª que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de
10(dez)diasúteis,sobreoacatamentodostermosdestaRecomendação ou o envio de ato regulamentar equivalente, se já existente, ficando
ciente de que ainérciaseráinterpretadacomoNÃO ACATAMENTO APRESENTE RECOMENDAÇÃO.
Por fim, fica advertido o destinatário dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público:
constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas
administrativas e ações judiciais cabíveis;
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tornarinequívocaademonstraçãodaconsciênciadailicitude;
caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal
elemento subjetivo for exigido; e,
constituir-seemelementoprobatórioemsededeaçõescíveisoucriminais.
Encaminhe-se cópia desta RECOMENDAÇÃO ao órgão competente para a devida publicação no DOEMP/PI, bem como ao CACOP, para
conhecimento e providências.
Autue-se e registre-se em livro próprio.
Arquive-se. Cumpra-se.
Campo Maior (PI), datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA

4.14. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAO RAIMUNDO NONATO24794
PORTARIA DE CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL Nº 29/2019
2ª Promotoria de Justiça
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127 caput, incumbindo-o da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;;
CONSIDERANDO a legitimidade conferida ao Ministério Público pelo art. 129, inciso III da CF, pelo art. 8º, § 1º da Lei 7.347/85 para promover o
inquérito civil para proteção do patrimônio público e de interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
obediência à legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e isonomia;
CONSIDERANDO que se exauriu o prazo do procedimento preparatório e que existe justa causa para a sua conversão em inquérito civil,
devendo ser mantida a sua numeração, em atenção ao art. 2º, §5º da Resolução nº 23/2007 do CNMP;
CONSIDERANDO que foi noticiado suposta irregularidade perpetrada pela Prefeita Municipal de São Raimundo Nonato, Carmelita Castro e Silva,
que deixou de recolher contribuições previdenciárias no período de setembro de 2017 à fevereiro de 2019, a pretexto de serem realizadas
possíveis compensações de créditos, advindos da incidência indevida de contribuição sobre verbas de caráter indenizatório;
CONSIDERANDO que o Município de São Raimundo Nonato contratou, mediante inexigibilidade de licitação, um escritório de advocacia para
diligenciar na obtenção de tais compensações de créditos tributários junto à Receita Federal e, no contrato, inseriu cláusula de pagamento de
honorários ad exitum;
CONSIDERANDO que, em razão do aludido contrato, o Município efetuou pagamentos que remontam a mais de um milhão de reais ao escritório
de advocacia Renzo Bahury de Souza Ramos - CNPJ nº 23.654.635/0001-08, antes mesmo da homologação dos créditos pela Receita Federal;
CONSIDERANDO que da conduta acima epigrafada, sem saber se as compensações serão deferidas pela Receita Federal, pode ocasionar
incidência de juros e correção monetária pelo atraso no pagamento das contribuições previdenciárias, além de configurar pagamento indevido ao
escritório de advocacia;
CONSIDERANDO que o serviço público de assessoramento jurídico de órgãos públicos é de caráter permanente, pelo que indispensável seja o
mesmo alvo de cargo público específico ou, se terceirizado, evidenciada a economicidade desta opção administrativa, precedida a escolha do
profissional a desempenhar dita função, via contratação, de regular e prévio procedimento licitatório;
CONSIDERANDO que o instituto da inexigibilidade de licitação, sem prejuízo de prévio procedimento que lhe ateste possibilidade no caso
concreto, tem por fim contratação sem licitação que deve estar vinculada à notória especialização do prestador de serviço, de forma a evidenciar
que o seu trabalho é o mais adequado para a satisfação do objeto contratado e, sendo assim, inviável a competição entre outros profissionais;
CONSIDERANDO que as contribuições sociais devidas pelos segurados, servidores públicos municipais de São Raimundo Nonato/PI, em regra,
devem ser mensalmente retidas na fonte em seus vencimentos pelo Município de São Raimundo Nonato/PI, que assim agindo assume a postura
de substituto tributário para todos os fins legais, notadamente, quando ao seu dever de mensal e regularmente repassar tais contribuições
sociais, em nome dos segurados/servidores, ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS;
CONSIDERANDO que as contribuições sociais patronais são anualmente previstas em orçamento público municipal, pois despesas ordinárias de
custeio da máquina pública, não havendo, em tese, razões para o inadimplemento previdenciário noticiado;
CONSIDERANDO que referida notícia é grave e merece maior averiguação antes de providências civis e administrativas cabíveis;
RESOLVE:
1 - Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público com a finalidade de investigar:
1.1- a legalidade na contratação, pelo Município de São Raimundo Nonato-PI, mediante inexigibilidade de licitação, do escritório de advocacia
Renzo Bahury de Souza Ramos - CNPJ nº 23.654.635/0001-08 para obter compensações de créditos tributários, em razão do que dispõe o art.
25 da Lei nº 8.666/93;
1.2- a legalidade da cláusula de pagamento de honorários ad exitum (vinte por cento sobre os créditos recuperados) e se tais pagamentos
poderiam ter sido efetuados antes do deferimento das compensações pela Receita Federal, em razão do que preceitua o artigo 55, inciso III da
Lei nº 8.666/93;
1.3- se houve dano ao erário decorrente da conduta de não pagar as contribuições no período de 2017 a 2018, sem saber se as compensações
seriam deferidas pela Receita Federal, ocasionando incidência de juros e correção monetária pelo atraso e decorrente de pagamento indevido ao
escritório de advocacia contratado.
2 - A autuação da presente Portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
3 - Providencie-se:
3.1. a publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público e no mural desta Promotoria de Justiça, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
3.2. o registro da instauração do presente IC e de toda a sua movimentação no SIMP;
3.3. o envio de ofício ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção-CACOP, comunicando a conversão do presente feito, com
remessa de cópia da presente Portaria;
requisite-se informações à Receita Federal quanto à situação do crédito previdenciário em GFIP, à existência de eventual auto de infração ou
confissão de dívida instrumentalizada em parcelamento pelo Município de São Raimundo Nonato, em especial, se as compensações dos anos de
2017, 2018 e 2019, protocoladas sob os números 10010037876/061933; 10010037859/0610-04 e 10010037485/0619-00 foram analisadas e se
foram deferidas ou indeferidas. Caso indeferidas, que seja informado o valor devido pelo ente municipal, com juros e correção monetária.
consulte-se ao Sistema SAGRES-Contábil para constatação de empenhos e pagamentos em razão da contratação do escritório de advocacia
R.B.SOUZA RAMOS-ME (RENZO BAHURY RAMOS ASSESSORIA E CONSULTORIA), inscrito no CNPJ sob o nº 23.654.635/0001-08.
expeça-se notificação de comparecimento ao denunciante, para prestar esclarecimentos sobre os fatos, em audiência a ser designada.
4. Nomeia-se como secretário do presente IC o servidor efetivo Stenio Cavalcante de Oliveira Sousa.
Cumpra-se, de ordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
São Raimundo Nonato- PI, 13 de julho de 2022
Gabriela Almeida de Santana
Promotora de Justiça
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4.15. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE24795
PORTARIA DE CONVERSÃO Nº 02/2022
Objeto: Converter de Noticia de Fato nº 000169-083/2022 no PIC 02/2022 para continuidade das investigações.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, pela 1ª Promotoria
de Justiça de Corrente-PI, com esteio nos arts. 127 e 129, da Constituição Federal, c/c art. 1º e seguintes da Resolução CNMP nº 181/2017, que
regulamenta a instauração de Procedimen- tos Investigatórios Criminais pelo Ministério Público;
CONSIDERANDO que, com fundamento nos Arts. 127, caput, e 129, incisos I, II, VIII e IX da Constituição Federal, no disposto no Art. 26 da Lei
n° 8.625/93 (Lei Orgâ- nica Nacional do Ministério Público), no Art. 8° da Lei Complementar n° 75/93 e no Art. 37 da Lei Complementar n° 12/93
(Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí), I compete ao Ministério Público a instauração de procedimentos de investigação para
apurar fatos criminosos;
CONSIDERANDO que o Procedimento Investigatório Criminal é o instru- mento de natureza administrativa e inquisitorial, instaurado e presidido
pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de natureza pública,
servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal (art. 1º, caput, Resolução. 181, de 07
de agosto de 2017 - CNMP e Resolução n° 02/2008-CPJ, de 12 de agosto de 2008);
CONSIDERANDO que o teor da Resolução n° 13/2006, do Conselho Nacional do Ministério Público, e a Resolução n° 02/2008, do Colégio de
Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, regulamentou o Art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/1993,
disciplinando, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, as investigações criminais conduzidas diretamente por Promotor de Justiça;
CONSIDERANDO Notícia de Fato nº 000169-083/2022 instaurada em virtude das declarações prestadas pelo senhor JOÃO GOMES DE
OLIVEIRA, noticiando ser vítima de possíveis ilícitos na cidade de Corrente-PI.
CONSIDERANDO o disposto no art. 7° da Resolução n° 174/2017, do CNMP, que dispõe que "o membro do Ministério Público, verificando que o
fato requer apuração ou acompanhamento ou vencido o prazo do caput do art. 3°, instaurará o procedimento próprio";
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de aprofundar a investigação, o que não se mostra viável no bojo de Notícia de Fato, destinada tãosomente à realização de diligências preliminares;
RESOLVE:
Converter a Notícia de Fato n° 000169-083/2022 em Procedimento Investigatório Criminal (PIC - n° 02/2022) para apurar os fatos relatados
visando o possível ajuizamento de ação penal ou arquivamento das peças na forma da lei, determinando que:
a publicação da presente Portaria no Diário da Justiça do MPPI e a afixação no mural de avisos do núcleo das Promotoria de Corrente;
remeta-se cópia desta Portaria à Excelentíssimo Procuradora-Geral de Justiça, nos termos do Art. 5° da Resolução n° 13 do CNMP e do Art. 3°, §
2° da Resolução n° 02/2008 — CPMPPI;
remeta-se por meio de oficio cópia desta Portaria ao CAOCRIM/MPPI, para conhecimento, conforme determina o art. 6°, §1°, da Resolução n°
01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
arquive-se cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça;
Oficie-se novamente juntamente com a cópia deste procedimento O Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais -MPPI -CAOCRIM
acompanhando do download consolidado dos autos em epígrafe -SIMP 000169-083/2022, SOLICITANDO pedido de auxílio no que se refere a
orientação, análise, requisição de documentos, modelo de peças e demais providências necessárias ao processamento do presente
procedimento
Seja registrada a instauração do presente PIC no livro competente e o
SIMP.
Expeçam-se os atos necessários. Cumpra-se.
Corrente-PI, 26 de julho de 2022.
LUCIANO LOPES SALES
Promotor de Justiça
Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Corrente e
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Avelino Lopes

4.16. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ24796
ICP Nº 05/2021
SIMP nº: 000722-255/2021
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil Público nº 05/2021, cujo objeto é apurar supostas irregularidades de compras implementadas pelo Município de
Agricolândia, junto às empresas "Comercial Alencar" e "Comercial Santana", no ano de 2020.
Registre-se que a instauração teve como substrato documentos encaminhados pelo GAECO do MP/PI, através do Ofício N º 377/2020
MPPI/PGJ/GAECO.
Foram encaminhados ofícios ao TCE/PI (319/2021 e 21/2022) e à Junta Comercial (321/2021), bem como juntadas as respectivas respostas (fls.
471, 480, 489/525).
Ante o lapso temporal transcorrido e a grande quantidade de informações, faz-se necessário a prorrogação do presente procedimento, uma vez
que ainda se torna necessária a análise dos documentos juntados.
Sendo assim, determino a prorrogação do prazo do presente Inquérito Civil Público por mais 01 (um) ano com fulcro no art. 9º da Resolução nº
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público que assim dispõe:
"Art. 9º - O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por
decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando- se ciência ao
Conselho Superior do Ministério Público, à Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão".
DETERMINANDO-SE:
A PRORROGAÇÃO DE PRAZO pelo período de 01 (um) ano no sistema SIMP (retroagindo a 28/05/2022 - vencimento em 28/05/2023);
O ENCAMINHAMENTO de cópia desta Decisão ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), assinada eletronicamente, para
conhecimento, conforme determina o art. 9 º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público;
O ENVIO do presente despacho, em formato "word", para publicação no DOEMP/PI, visando ao amplo conhecimento e controle social,
certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
O levantamento dos valores constantes de fls. 13/458 (documento consolidado).
Concluídas as diligências, FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS para análise.
São Pedro do Piauí, 07 de junho de 2022.
NIELSEN SILVA MENDES
Assinado de forma digital por NIELSEN SILVA MENDES LIMA:61803294353
-03'00'
LIMA:61803294353 Dados: 2022.06.07 11:55:51
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
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Promotor de Justiça

4.17. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA 24797
8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI
NOTÍCIA DE FATO Nº 000202-369/2022
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de atendimento ao Público que contém e-mail e ofício nº 004/2022-PRM/PHB-GABSLR, oriundos da PROCURADORIA DA
REPÚBLICANO MUNICÍPIO DE PARNAIBA-PI, encaminhando a NF nº
1.27.003.000187/2021-55 em razão de declínio de atribuição.
A notícia de fato que deu origem ao supramencionado procedimento é a que tem por objeto a apuração da inércia da autoridade policial no
cumprimento de diligências nos autos do processo nº 0004077- 93.2014.8.18.0031.
A Delegacia de Polícia Civil informou que foi registrado boletim de ocorrência para apurar adenúncia contida na Notícia de Fato SIMP Nº 000202369/2022. Segue anexa a cópia do Boletimde Ocorrência Nº 75089/2022.
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 jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis.
Como exposto, tendo em vista o devido registro de boletim de ocorrência, até o presente momento, o interesse público, encontra-se devidamente
acautelado, tendo em vista, ter sido realizada a adequada submissão dos fatos à Polícia Civil, perdendo seu objeto neste Órgão Ministerial
Estadual.
Portanto, deve ser aplicado ao presente caso o que está
disposto no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público, onde é previsto que a notícia de fato deverá ser
arquivada quando o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado.
Com base no exposto, ARQUIVO a presente Notícia de Fato, ao tempo em que determino à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de
Parnaíba que:
encaminhe a decisão de arquivamento para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
após, arquive-se, informando ao CSMP, via ofício, por meio
eletrônico;
Como esta Notícia de Fato fora iniciada em face de dever de
ofício, deixo de cientificar o noticiante, conforme art. 4º, §2º, da Resolução 174 do CNMP.
Parnaíba - PI, 16 de maio de 2022.
Rômulo Paulo Cordão
PROMOTOR DE JUSTIÇA
8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI
SIMP Nº 000246-228/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Protocolo de Atendimento ao Público, que tem por objeto ofício nº 346/2021-NPJC, encaminhado pela Promotora de Justiça
Coordena- dora do Núcleo das Promotorias Criminais de Teresina-PI, cujo objetivo é apurar su- posta omissão por parte da Secretaria de Justiça
do estado do Piauí e do Governo do Estado em relação aos presídios da cidade de Parnaíba-PI.
Restou observado que já tramitou nesta promotoria procedi- mento com o propósito de acompanhar e fiscalizar a superlotação carcerária da Penitenciária Mista de Parnaíba-PI.
Sendo assim, este procedimento foi devolvido ao Núcleo de Promotorias Criminais de Teresina-PI com a informação acima mencionada.
O Núcleo de Promotorias de Teresina devolveu o procedimento mencionou que a análise de elementos de mérito das Notícias de Fato são
atribuí- das aos órgãos de execução ministerial, restando aos Coordenadores de Núcleo as atribuições contempladas no ATO PGJ Nº 822/2018,
dentre as quais não lhes cabe dirimir conflitos de atribuição nem arquivar qualquer procedimento em curso, deter- minando o envio virtual dos
presentes autos para nova análise, arquivamento ou, su- gere-se que haja provocação do Procurador-Geral de Justiça, conforme preceitua o art.
12, XVI da Lei Complementar nº 12, de 1993, para dirimir o conflito de atribuição.
É o relatório.
Como exposto, tendo em vista que já tramitou nesta promotoria procedimento com o propósito de acompanhar e fiscalizar a superlotação
carcerária da Penitenciária Mista de Parnaíba-PI, com provocação da Secretaria de Segurança Pública e demais órgãos responsáveis.
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, uma vez que já foi objeto de investigação nesta Promo- toria.
À Secretaria Unificada, determino:
Aperfeiçoe-se a completa autuação do feito, caso ne- cessário;
Comunique a Coordenadora do Núcleo das Promotorias Criminais de Teresina-PI esta decisão;
Publique-se decisão de arquivamento no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí; e
Após, arquive-se, informando ao CSMP, via ofício, por e-mail.
Parnaíba (PI), (data e hora da assinatura digital).
RÔMULO PAULO CORDÃO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI
Processo Administrativo Nº 000327-369/2021
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato para apurar a conduta do Procurador-Geral do Município de Parnaíba-PI no tocante ao crime de desobediência (art.
330, do Código Penal) no curso do Processo Nº. 0803261- 39.2018.8.18.0031 , onde foi expedido RPV do exequente.
Consta nos autos 0803261-39.2018.8.18.0031 que o Município de Parnaíba (PI) deixou de cumprir a sentença proferida nos autos, tendo o valor
sido bloqueado para fins de cumprimento de sentença.
Salienta-se que os procedimentos de RPV são cumpridos pela Secretaria de Fazenda, com o acompanhamento judicial da Procuradoria da
Fazenda, órgão criado pela Lei nº 1.709, de 20 de setembro de 1999, para auxiliar a Secretaria de Fazenda em seus procedimentos. A
Procuradoria Fazenda é de atuação independente e sem qualquer subordinação a Procuradoria Jurídica, não tendo provas nos autos que o
Procurador-Geral do Município de Parnaíba tenha sido intimado pessoalmente da decisão.
Em consulta ao PJE, averiguou-se que o processo nº 0803261-39.2018.8.18.0031 , encontra-se transitado em julgado.
Portanto, deve ser aplicado ao presente caso o que está disposto no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério
Público, onde é previsto que a notícia de fato deverá ser arquivada
quando a questão já tiver sido solucionada.
Com base no exposto, promovo o arquivamento do presente Procedimento Administrativo, ao tempo em que determino à Secretaria Unificada
das Promotorias de Justiça de Parnaíba, que:
encaminhe a decisão de arquivamento para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
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após, arquive-se, informando ao CSMP, via ofício, por meio
eletrônico;
Como esta Notícia de Fato fora iniciada em face de dever de
ofício, deixo de cientificar o noticiante, conforme art. 4º, §2º, da Resolução 174 do CNMP.
Parnaíba - PI, 06 de maio de 2022.
RÔMULO PAULO CORDÃO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI
NOTÍCIA DE FATO Nº 000338-369/2019
DECISÃODEARQUIVAMENTO
A vertente Notícia de Fato tem por objeto a apuração de supostos crimes ambientais praticados por um estabelecimento denominado "BAR DA
BARBIE", conforme deflui do termo de atendimento nº 16/2019.
Despacho, às fls. 02, datado de 09 de janeiro de 2020, determinando que fosse oficiada a administração do 2º Batalhão de polícia militar (2º
BPM) para prestar informações acerca das denúncias de desídia por parte da polícia militar quando foi acionada e a secretaria do meio ambiente
municipal para informar se o estabelecimento possuía licença para realização de festas.
Resposta do 2º BPM, em movimentação 31841027 e da Secretaria de Meio Ambiente 34318158.
Sendo assim, este representante ministerial requereu a abertura de procedimento junto à Corregedoria da Polícia Militar para apuração da
conduta do policial militar responsável pelo atendimento de ocorrências no dia dos fatos.
Em resposta a corregedoria da PMPI informou instauração de Sindicância para a consequente apuração, por meio da PORTARIA Nº
048/SIND/CORREG de 31 e março de 2022.
Além disso, a Central de Termo Circunstanciado foi oficiada para instauração de TCO em desfavor da proprietária do "BAR DA BARBIE" e
informou que o TCO foi distribuído ao judiciário sob o nº 080117571.2022.8.18.0123.
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 jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Como exposto, tendo em vista a devida instauração do TCO, até o presente momento, o interesse público, encontra-se devidamente acautelado,
tendo em vista, ter sido realizada a adequada submissão dos fatos à Polícia Civil, perdendo seu objeto neste Órgão Ministerial Estadual.
Portanto, deve ser aplicado ao presente caso o que está disposto no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério
Público, onde é previsto que a notícia de fato deverá ser arquivada quando o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial
ou já se encontrar solucionado.
Com base no exposto, ARQUIVO a presente Notícia de Fato, ao tempo em que determino à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de
Parnaíba que:
encaminhe a decisão de arquivamento para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
após, arquive-se, informando ao CSMP, via ofício, por meio
eletrônico;
Como esta Notícia de Fato fora iniciada em face de dever de
ofício, deixo de cientificar o noticiante, conforme art. 4º, §2º, da Resolução 174 do CNMP.
Parnaíba - PI, 10 de maio de 2022.
Rômulo Paulo Cordão
PROMOTOR DE JUSTIÇA
8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI
SIMP Nº 000340-054/2019
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
A vertente Notícia de Fato tem como objeto a apuração de supostos crimes pela possível prática de preenchimento ilegal de dados no sistema
DOF.
Como diligências iniciais, o Ministério Público requereu que fosse instaurado Inquérito Policial referente aos fatos narrados e pediu informações à
Delegacia Regional. Em resposta, o Delegado Regional informou que havia encaminhado ao 1º DP para cumprimento.
Como diligências iniciais, o Ministério Público requereu que fosse instaurado Inquérito Policial referente aos fatos narrado e pediu informações
sobre o cumprimento de solicitação.
Em resposta a autoridade policial informou que em resposta ao Ofício 1391/2022/340-054/2019-SUPJP, foi instaurado o IP N°916/2021. Informou
ainda que o mesmo foi relatado e será devidamente encaminhado para o judiciário.
Como exposto, até o presente momento, o interesse público, encontra-se devidamente acautelado.
Com base no exposto, ARQUIVO o presente Procedimento Administrativo, ao tempo em que determino à Secretaria Unificada das Promotorias
de Justiça de Parnaíba que:
encaminhe a decisão de arquivamento para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
oficie-se a atendida informando da presente decisão de
arquivamento;
após, arquive-se, informando ao CSMP, via ofício, por meio
eletrônico;
Parnaíba (PI), (data e hora da assinatura digital).
RÔMULO PAULO CORDÃO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

4.18. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO 24799
Ref. NF n.º 25/2022 (SIMP Nº 000052-376/2022)
PORTARIA Nº 03/2022
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato/PI, no uso de suas atribuições legais
conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público) e pelo art. 68, I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), e ainda,
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que, nos termos da Constituição Federal, a saúde é direito de todos, sendo dever do Estado garanti-la, mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução de doença e de outros agravos, observando-se o acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, estabelece, em seu art. 2o, que a
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, através da
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execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições
que assegurem acesso universal e igualitário às ações de saúde e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO que, dentro da amplitude do direito à saúde, se encontra o acesso aos cuidados em saúde mental, área sensível e complexa
que merece atenção especial, tendo em vista as respectivas peculiaridades, retratadas ao longo da história, a exemplo, da luta antimanicomial;
CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde n° 03, de 28/09/17, que aglutinou as Redes Temáticas de Atenção à
Saúde, dentre elas a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), detalhada em seu Anexo V;
CONSIDERANDO que constituem objetivos gerais da Rede de Atenção Psicossocial a ampliação do acesso à atenção psicossocial da população
em geral; a promoção da vinculação das pessoas com transtornos mentais e como necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras
drogas e suas famílias aos pontos de atenção; bem como garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no
território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, acompanhamento contínuo e da atenção às urgências, nos termos do Anexo V, da
Portaria de Consolidação nº 03, de 27 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO que a Rede de Atenção Psicossocial é constituída pelos seguintes componentes: Unidades Básicas em Saúde; CAPS,
Unidades de Acolhimento; Urgência e Emergência em UPA e hospitais gerais; Residências Terapêuticas e Reabilitação Psicossocial, sendo que
o principal ponto da Rede de Atenção Psicossocial são os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS);
CONSIDERANDO que a pessoa que sofre de transtorno mental de qualquer natureza (inclusive decorrente do uso de substâncias psicoativas),
deve receber assistência à sua saúde por quaisquer das portas de entrada: nas UBSs, nas equipes de ESF, nos CAPS e, quando se tratar de
quadro agudo, também nas unidades de urgência/emergência;
CONSIDERANDO que, segundo o disposto na PC nº 03/2017, Anexo V, artigo 24, os CAPS I, II, III, CAPS i II e CAPS ad II, deverão estar
capacitados para o acompanhamento dos pacientes de forma intensiva (destinado aos pacientes que, em função de seu quadro clínico atual,
necessitam de acompanhamento diário), semi- intensiva (destinado aos pacientes que necessitam de acompanhamento frequente, fixado em seu
projeto terapêutico, mas não precisar estar diariamente no CAPS) e não-intensiva (atendimento que, em função do quadro clínico, pode ter uma
frequência não diária);
CONSIDERANDO que a assistência prestada ao paciente no CAPS inclui visitas domiciliares e atendimento à família, conforme art. 23, da
PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 3/2017, ANEXO V, TÍTULO II;
CONSIDERANDO que, nos termos da Lei n° 10.216/2001, são previstos como tipos de internação psiquiátrica a voluntária: aquela que se dá com
o consentimento do usuário; a involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e, a compulsória: aquela
determinada pela Justiça nos casos previstos em leis específicas (art. 6º, parágrafo único);
CONSIDERANDO que referida legislação prevê a internação psiquiátrica como uma das possibilidades de tratamento a ser dispensada às
pessoas com transtornos mentais, sem, contudo, esgotá-las, exigindo-se, inclusive, em razão de seu caráter excepcional, laudo médico
circunstanciado que caracterize os seus motivos, bem como a comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares (art. 4º);
CONSIDERANDO que a internação apenas é valorada como legítima e aconselhável nos casos de fracasso de todas as tentativas de utilização
das demais possibilidades terapêuticas, assim como quando os recursos extra-hospitalares disponíveis na rede assistencial forem insuficientes
ao tratamento, de acordo com o artigo 4º, parágrafos 1º, 2º e 3º, da Lei nº 10.216/2001.
CONSIDERANDO que a internação psiquiátrica, seja ela voluntária ou involuntária, apenas pode ser autorizada por intermédio de um laudo
circunstanciado, que caracterize seus motivos, emanado do médico responsável, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina
(CRM) do Estado onde se localize o estabelecimento, nos termos dos artigos 6º e 8º, Lei nº 10.216/2001;
CONSIDERANDO que a internação involuntária deve ser comunicada num prazo de 72 (setenta e duas) horas ao Ministério Público Estadual
pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, observado o sigilo das informações, em formulário próprio, devendo o
mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta (artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei nº 10.216/2001, e artigo 68, caput, Anexo V, da PC nº
03/2017,);
CONSIDERANDO que o término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando
estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento, conforme artigo 8º da Lei nº 10.216/2001);
CONSIDERANDO que a Comunicação de Internação Psiquiátrica Involuntária, além do laudo médico deve conter, obrigatoriamente, a
identificação do médico que autorizou a internação, os motivos da internação, informações sobre o contexto familiar do usuário e previsão
estimada do tempo de internação, conforme artigo 68, parágrafo único, Anexo V, da PC nº 03/2017;
CONSIDERANDO que às pessoas portadoras de transtorno mental é garantido o direito de assistência médica, com o escopo de esclarecer, a
qualquer tempo, a necessidade ou não da hospitalização involuntária do paciente, nos termos da Lei 10.216/2001, artigo 2º, inciso Vi;
CONSIDERANDO o teor do Notícia de Fato nº 25/2022, SIMP nº 000052-376/2022, instaurado com o objetivo de acompanhar o tratamento
necessário ao quadro clínico do paciente JOSÉ AUGUSTO MORAES E OLIVEIRA LIMA;
CONSIDERANDO que é obrigação da Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a coordenação do CAPS e Equipes de Atenção Básica,
oferecer a assistência multiprofissional e farmacêutica aos usuários dos serviços de saúde, inclusive, a oferta de capacitação técnica a todos os
profissionais de saúde para o exercício das suas funções terapêuticas;
CONSIDERANDO que a Portaria de Consolidação MS nº 03, de 28 de setembro de 2017, sobre a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), dispõe
que a Unidade Básica de Saúde é o ponto de atenção da RAPS que tem a responsabilidade de desenvolver ações de promoção de saúde
mental, prevenção e cuidado dos trans- tornos mentais, ações de redução de danos e cuidado para pessoas com necessidades decorrentes do
uso de crack, álcool e outras drogas, compartilhadas, sempre que necessário, com os demais pontos da rede de saúde;
CONSIDERANDO que os municípios devem possuir sua Referência Técnica em Saúde Mental, seja através do CAPS, da Estratégia Saúde da
Família ou da Unidade Básica de Saúde, de modo que o usuário em tratamento psiquiátrico na rede de saúde seja acompanhado por equipe de
profissionais da referência técnica, os quais serão responsáveis por formular a melhor proposta terapêutica para o indivíduo que lhe estimule a
autonomia e a integração social e familiar, além do atendimento médico e psicológico;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, o Procedimento Administrativo é instrumento próprio
para apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, bem como para embasar outras atividades não sujeitas a inquérito
civil;
RESOLVE CONVERTER a Notícia de Fato n.º 25/2022 em Procedimento Administrativo n° - 01/2022 SIMP 000052-376/2022, com observância
do art. 7° e art. 8º, III, da Resolução n° 174/2017 do CNMP, visando acompanhar e fiscalizar tratamento de saúde do paciente, JOSÉ AUGUSTO
MORAES E OLIVEIRA LIMA , acometido de transtorno mental, com ímpeto de agressividade, e que faz uso de bebidas entorpecentes;
Determino, outrossim:
1. Nomeio para secretariar o procedimento o servidor Marcia Soares;
2. A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público e no mural desta Promotoria de Justiça, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
3. O registro da instauração do presente PA e de toda a sua movimentação no SIMP;
4. Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração;
5.Encaminhe a presente RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA ao Secretário Municipal de Saúde de São Raimundo Nonato/PI, JUSSIVAL DE
MACEDO SILVA JÚNIOR e a COORDENADOR DO CAPS I no município de São Raimundo Nonato/PI, para que tome conhecimento da presente
Recomendação e, em caso de acolhimento do seu teor, que adotem, sem prejuízo de outras medidas que entender cabíveis:
5.1. Providenciem o fornecimento de todas as ações e serviços de saúde que o usuário do SUS JOSÉ AUGUSTO MORAES E OLIVEIRA LIMA
necessitar, inicialmente, mediante avaliação médica a indicar fundamentadamente o tratamento necessário (na própria residência ou onde se
encontrar, quer seja através de médico do CAPS ou de UBS);
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5.2. Promovam, por meio da articulação entre as equipes de Atenção Básica e do CAPS, quando existente, bem assim dos serviços de referência
em assistência social, a definição de proposta terapêutica para o indivíduo, assistência multiprofissional e farmacêutica, assim como integração
social, familiar e a autonomia;
5.3. Sem necessidade de intervenção judicial, caso prescrita em laudo médico circunstanciado, que indique seus motivos e seja subscrito por
médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM) do Estado onde se localize o estabelecimento, providenciar a
internação do paciente, seja ela voluntária ou involuntária, por meio do referenciamento dos serviços da rede de saúde, nos termos dos artigos 6º
e 8º, da Lei nº 10.216/2001;
5.4. Que, após o período de internação, adotem todas as providências para a continuidade do acompanhamento do paciente no CAPS e rede
básica de saúde do município;
5.5. O acompanhamento contínuo do tratamento prescrito ao referido paciente, encaminhando informações detalhadas sempre que solicitado por
esta Promotoria de Justiça, em prazo certo.
6. REQUISITE-SE que os destinatários, no prazo de 15 dias, envie resposta a esta Promotoria de Justiça, se manifestando acerca das medidas
já adotadas para fiel cumprimento da presente Recomendação.
Publique-se esta Recomendação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
Encaminhe-se cópia eletrônica ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS.
São Raimundo Nonato/PI, 25 de julho de 2022.
GABRIELA ALMEIDA DE SANTANA
Promotora de Justiça
i 1Lei 10.216/2001. Art. 2o Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão
formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo.
V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária;
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 07/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODEPIAUÍ, por sua representante, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 129, III, da
Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDOque ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que, nos termos da Constituição Federal, a saúde é direito de todos, sendo dever do Estado garanti-la, mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução de doença e de outros agravos, observando-se o acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDOque a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, estabelece, em seu art. 2o, que a
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, através da
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições
que assegurem acesso universal e igualitário às ações de saúde e aos serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação;CONSIDERANDOque, dentro da amplitude do direito à saúde, se encontra o acesso aos cuidados em saúde mental, área sensível e
complexa que merece atenção especial, tendo em vista as respectivas peculiaridades, retratadas ao longo da história, a exemplo, da luta
antimanicomial;
CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde n° 03, de 28/09/17, que aglutinou as Redes Temáticas de Atenção à
Saúde, dentre elas a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), detalhada em seu Anexo V;
CONSIDERANDO que constituem objetivos gerais da Rede de Atenção Psicossocial a ampliação do acesso à atenção psicossocial da população
em geral; a promoção da vinculação das pessoas com transtornos mentais e como necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras
drogas e suas famílias aos pontos de atenção; bem como garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no
território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, acompanhamento contínuo e da atenção às urgências, nos termos do Anexo V, da
Portaria de Consolidação nº 03, de 27 de setembro de 2017;
CONSIDERANDOque a Rede de Atenção Psicossocial é constituída pelos seguintes componentes: Unidades Básicas em Saúde; CAPS,
Unidades de Acolhimento; Urgência e Emergência em UPA e hospitais gerais; Residências Terapêuticas e Reabilitação Psicossocial, sendo que
o principal ponto da Rede de Atenção Psicossocial são os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS);
CONSIDERANDO que a pessoa que sofre de transtorno mental de qualquer natureza (inclusive decorrente do uso de substâncias psicoativas),
deve receber assistência à sua saúde por quaisquer das portas de entrada: nas UBSs, nas equipes de ESF, nos CAPS e, quando se tratar de
quadro agudo, também nas unidades de urgência/emergência;
CONSIDERANDO que, segundo o disposto na PC nº 03/2017, Anexo V, artigo 24, os CAPS I, II, III, CAPS i II e CAPS ad II, deverão estar
capacitados para o acompanhamento dos pacientes de forma intensiva (destinado aos pacientes que, em função de seu quadro clínico atual,
necessitam de acompanhamento diário), semi- intensiva (destinado aos pacientes que necessitam de acompanhamento frequente, fixado em seu
projeto terapêutico, mas não precisar estar diariamente no CAPS) e não-intensiva (atendimento que, em função do quadro clínico, pode ter uma
frequência não diária);
CONSIDERANDO que a assistência prestada ao paciente no CAPS inclui visitas domiciliares e atendimento à família, conforme art. 23, da
PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 3/2017, ANEXO V, TÍTULO II;
CONSIDERANDO que, nos termos da Lei n° 10.216/2001, são previstos como tipos de internação psiquiátrica a voluntária: aquela que se dá com
o consentimento do usuário; a involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e, a compulsória: aquela
determinada pela Justiça nos casos previstos em leis específicas (art. 6º, parágrafo único);
CONSIDERANDO que referida legislação prevê a internação psiquiátrica como uma das possibilidades de tratamento a ser dispensada às
pessoas com transtornos mentais, sem, contudo, esgotá-las, exigindo-se, inclusive, em razão de seu caráter excepcional, laudo médico
circunstanciado que caracterize os seusmotivos, bem como a comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares (art. 4º);
CONSIDERANDO que a internação apenas é valorada como legítima e aconselhável nos casos de fracasso de todas as tentativas de utilização
das demais possibilidades terapêuticas, assim como quando os recursos extra-hospitalares disponíveis na rede assistencial forem insuficientes
ao tratamento, de acordo com o artigo 4º, parágrafos 1º, 2º e 3º, da Lei nº 10.216/2001.
CONSIDERANDO que a internação psiquiátrica, seja ela voluntária ou involuntária, apenas pode ser autorizada por intermédio de um
laudocircunstanciado, que caracterize seus motivos, emanado do médico responsável, devidamente registrado no Conselho Regional de
Medicina (CRM) do Estado onde se localize o estabelecimento, nos termos dos artigos 6º e 8º, Lei nº 10.216/2001;
CONSIDERANDOque a internação involuntária deve ser comunicada num prazo de 72 (setenta e duas) horas ao Ministério Público Estadual pelo
responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, observado o sigilo das informações, em formulário próprio, devendo o mesmo
procedimento ser adotado quando da respectiva alta (artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei nº 10.216/2001, e artigo 68, caput, Anexo V, da PC nº
03/2017,);
CONSIDERANDO que o término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando
estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento, conforme artigo 8º da Lei nº 10.216/2001);
CONSIDERANDOque a Comunicação de Internação Psiquiátrica Involuntária, além do laudo médico deve conter, obrigatoriamente, a
identificação do médico que autorizou a internação, os motivos da internação, informações sobre o contexto familiar do usuário e previsão
estimada do tempo de internação, conforme artigo 68, parágrafo único, Anexo V, da PC nº 03/2017;
CONSIDERANDOque às pessoas portadoras de transtorno mental é garantido o direito de assistência médica, com o escopo de esclarecer, a
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qualquer tempo, a necessidade ou não da hospitalização involuntária do paciente, nos termos da Lei 10.216/2001, artigo 2º, inciso V1;
CONSIDERANDO o teor do Notícia de Fato nº 25/2022, SIMP nº 000052-376/2022, instaurado com o objetivo de acompanhar o tratamento
necessário ao quadro clínico do paciente JOSÉ AUGUSTO MORAES E OLIVEIRA LIMA;
CONSIDERANDO que é obrigação da Secretaria Municipal de Saúde,emconjuntocomacoordenaçãodoCAPSeEquipesde
AtençãoBásica,ofereceraassistênciamultiprofissionalefarmacêuticaaosusuáriosdosserviçosdesaúde,inclusive,aofertadecapacitaçãotéc
nicaatodososprofissionaisdesaúdeparaoexercíciodassuasfunçõesterapêuticas;
CONSIDERANDO que a Portaria de Consolidação MS nº 03, de 28 de setembro de 2017, sobre a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), dispõe
que aUnidade Básica de Saúde é o ponto de atenção da RAPS que tem a responsabilidade de desenvolver ações de promoção de saúde
mental, prevenção e cuidado dos trans- tornos mentais, ações de redução de danos e cuidado para pessoas com necessidades decorrentes do
uso de crack, álcool e outras drogas, compartilhadas, sempre que necessário, com os demais pontos da rede de saúde;
CONSIDERANDO que os municípios devem possuir sua Referência Técnica em Saúde Mental, seja através do CAPS, da Estratégia Saúde da
Família ou da Unidade Básica de Saúde, de modo que o usuário em tratamento psiquiátrico na rede de saúde seja acompanhado por equipe de
profissionais da referência técnica,
1Lei 10.216/2001. Art. 2o Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão
formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo.
V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária;
os quais serão responsáveis por formular a melhor proposta terapêutica para o indivíduo que lhe estimule a autonomia e a integração social e
familiar, além do atendimento médico e psicológico;
CONSIDERANDOa disposição do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que faculta ao
Ministério Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao
destinatário adequada e imediata divulgação;
EXPEDE-SE A PRESENTE RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA ao SecretárioMunicipal de Saúde de São Raimundo Nonato/PI,
JUSSIVAL DE MACEDO SILVA JÚNIOR, e à Coordenação do CAPS I no Município de São Raimundo Nonato/PI, para que tome
conhecimento
da
presente
Recomendação
e,
em
caso
de
acolhimento
do
seu
teor,
queadote,semprejuízodeoutrasmedidasqueentendercabíveis:
- Providencie o fornecimento de todas as ações e serviços de saúde que o usuário do SUS AUGUSTO MORAIS E OLIVEIRA LIMA necessitar,
inicialmente, mediante avaliação médica a indicar fundamentadamente o tratamento necessário (na própria residência ou onde se encontrar, quer
seja através de médico do CAPS ou de UBS);
- Promova, por meio da articulação entre as equipes de Atenção Básica e do CAPS, quando existente, bem assim dos serviços de referência em
assistência social, a definição de proposta terapêutica para o indivíduo, assistênciamultiprofissionalefarmacêutica, assim como integração
social, familiar e a autonomia;
- Sem necessidade de intervenção judicial, caso prescrita em laudo médico circunstanciado, que indique seus motivos e seja subscrito por
médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM) do Estado onde se localize o estabelecimento, providenciar a
internação do paciente, seja ela voluntária ou involuntária, por meio do referenciamento dos serviços da rede de saúde, nos termos dos artigos 6º
e 8º, da Lei nº 10.216/2001;
- Que, após o período de internação, adote todas as providências para a continuidade do acompanhamento do paciente no CAPS e rede básica
de saúde do município;
- O acompanhamento contínuo do tratamento prescrito ao referido paciente, encaminhando informações detalhadas sempre que solicitado por
esta Promotoria de Justiça, em prazo certo.
REQUISITA-SE que o destinatário, no prazo de 15 dias, envie resposta a esta Promotoria de Justiça, se manifestando acerca das medidas já
adotadas para fiel cumprimento da presente Recomendação.
Registre-se que, com o recebimento da presente Recomendação, fica prejudicada eventual alegação de "desconhecimento", para fins de
descaracterização do dolo da conduta, em tese, ímproba.
Publique-se esta Recomendação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
Encaminhe-se cópia eletrônica ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS.
São Raimundo Nonato/PI, 25 de julho de 2022.
GABRIELA ALMEIDA DE SANTANA
Promotora de Justiça

4.19. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL ALVES 24800
Portaria nº 25/2022
Procedimento Administrativo nº 19/2022
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 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, de acordo com o art. 3º da Resolução CNMP nº 174/2017, a Notícia de Fato deve ser concluída no prazo de 30 (trinta)
dias, podendo ser prorrogado por 90 (noventa) dias, fundamentadamente, com a finalidade de colher informações preliminares imprescindíveis
para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio;
CONSIDERANDO que, ultrapassado esse prazo, de acordo com o parágrafo único do art. 3º da Resolução CNMP nº 174/2017, e não sendo o
caso de arquivamento, deve ser instaurado o procedimento extrajudicial próprio condizente;
CONSIDERANDO o disposto do artigo 7º da Resolução CNMP nº 174/2017, em que o membro do Ministério Público, verificando que o fato
requer apuração ou acompanhamento ou vencido o prazo do caput do art. 3º, instaurará o procedimento próprio;
CONSIDERANDO que aportou nesta Promotoria de Justiça Termo de Declarações prestado pelo sr. FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA
SILVA, no qual relata que, no dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 07h30min, foi vítima de tortura, perpetrada pelos policiais militares
Lourenço e José Alberto e pelo policial civil "Pachico", enquanto estava sendo conduzido e detido, em flagrante, pelo cometimento do crime de
furto;
CONSIDERANDO que aportou resposta exarada pela Secretária Municipal de Saúde do Município, informando o telefone: (86) 9.8100-7070
como sendo o contato profissional do médico Aurélio Leal Silva, CRM-PI nº 7.897;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 000232-144/2022encontra-se com o prazo expirado;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, dentre outros, a
apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, com espeque no art. 8º, III, da Resolução CNMP nº 174/2017;
CONSIDERANDO que a finalidade deste procedimento será a oitiva do médico Aurélio Leal da Silva, com a subsequente remessa dos fatos à 9ª
Promotoria de Justiça de Teresina, com atribuição para investigar e processar crimes militares;
CONSIDERANDO que, após a remessa dos fatos, o Procedimento Administrativo se prestará a atender eventual solicitação de diligência oriunda
da 9ª Promotoria de Justiça de Teresina, dentro do prazo do procedimento;
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RESOLVE CONVERTER: a Notícia de Fato nº 34/2022 - SIMP 000232-144/2022em Procedimento Administrativo 19/2022, com espeque no art.
7º da Resolução CNMP nº 174/2017, visando apurar os fatos narrados por sr. FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA, procedendo-se a
adoção das seguintes providências:
1- Autuação do Procedimento Administrativo em tela, mantendo-se a numeração concedida à Notícia de Fato;
2- 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;
3- Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
4- Nomeio a(s) servidora(s) atuante nesta Promotoria de Justiça para secretariar(em) os trabalhos;
5- Notifique-se o médico Aurélio Leal Silva, CRM-PI nº 7.897, por meio do telefone: (86) 9.8100-7070, para a realização de reunião virtual, por
meio da plataforma Microsoft Teams, a fim de esclarecer os fatos narrados por sr. FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA;
6- Encaminhe-se à 9ª Promotoria de Justiça de Teresina cópia integral do presente procedimento, inclusive da mídia que registrou as declarações
do médico Aurélio Leal da Silva.
A FIXAÇÃO do prazo de 01 (ano) ano para a conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogado, pelo mesmo período, devendo a
secretaria manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Cumpra-se.
Após a realização das diligências supra, retornem os autos conclusos.
Miguel Alves-PI, 21 de julho de 2022.
Luana Azerêdo Alves
Promotora de Justiça

4.20. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA - 3ª ZONA ELEITORAL 24801
PORTARIA 02/2022
O PROMOTOR ELEITORAL DA 3ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ, com atribuição sobre o município de Parnaíba junto à 3ª Zona
Eleitoral, no exercício das atribuições previstas no art. 127 da Constituição Federal, nos arts. 72 e 78 da LC nº 75/1993, e nos arts. 46 e 47 da
Portaria nº 1, de 09 de setembro de 2019 da PGR/MPF e;
CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 15/2022/GABPRE/PRPI, enviado pelo Procurador Regional Eleitoral, solicitando que a Promotoria da 3ª
Zona Eleitoral obtivesse junto ao presidente da Câmara dos Vereadores do município de Paranaíba-PI, as informações abaixo listadas;
CONSIDERANDO o comando normativo estabelecido pela Lei Complementar n. 135/2010 ("Lei da Ficha Limpa"), especialmente no tocante às
inelegibilidades previstas no art. 1º da LC 64/90, com fundamento no art. 8º, incisos II e VIII, da LC n. 75/93;
CONSIDERANDO o disposto na Lei complementar n. 64/2020, em seu art. 01º, o qual elenca o rol das situações que incorrem em inelegibilidade
dos agentes políticos no Estado brasileiro;
CONSIDERANDO que, no Calendário das Eleições de 2022, aproxima-se o período de registro de candidatura, as quais, para sua validação pelo
Poder Judiciário, dependem da atualização da base de dados virtual de candidatos em condições de inelegibilidade;
CONSIDERANDO que a manutenção atualizada dos cadastros de inelegíveis é medida necessária para maior eficiência da atuação do Ministério
Público Eleitoral;
CONSIDERANDO os termos dos arts. 78 e SS da Portaria PGR-PGE n. 01/2019, os quais dispões sobre a tramitação de Procedimentos
Administrativos Eleitorais;
CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 15/2022/GABPRE/PRPI, por meio do qual se solicita auxílio para que requisitem informações acerca de
decisões potencialmente geradoras de inelegibilidade, a serem transmitidas por meio do Sisconta Eleitoral, aos Prefeitos Municipais e às
Câmaras de Vereadores das localidades que compõem as zonas perante as quais oficiam;
CONSIDERANDO que fora enviado o Ofício nº 02/2022 - 3ª ZE/PHB, com fundamento na Lei Complementar supracitada, solicitando que o
presidente da Câmara de Vereadores do município de Parnaíba-PI informasse, por intermédio da ferramenta Sisconta Eleitoral, os dados
relativos aos prefeitos e vice-prefeitos que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual ou da Lei
Orgânica do Município, nos últimos doze anos (art. 1º, I, c, da LC 64/90); prefeitos, vice-prefeitos e dirigentes que tiverem suas contas relativas ao
exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por
decisão irrecorrível dessa Câmara, nos últimos oito anos (art. 1º, I, g, da LC 64/90) e servidores dessa Câmara de Vereadores que tenham sido
demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, nos últimos oito anos (art. 1º, I, o, da LC 64/90).;
CONSIDERANDO que o Ofício nº 02/2022 - 3ª ZE/PHB fora enviado no dia 26 de abril de 2022, e que o mesmo não fora respondido, tendo sido
reiterado, através do Ofício nº 08/2022 - 3ª ZE/PHB, enviado no dia 21 de julho de 2022, que também não fora respondido;
CONSIDERANDO o art. 46, da Portaria nº 01, de 09 de setembro de 2019 da PGR/MPF, que dispõe: "Os Promotores Eleitorais colaborarão com
a Procuradoria Regional Eleitoral, e ambos com a Procuradoria-Geral Eleitoral, realizando diligências locais que lhes sejam solicitadas ou
deprecadas com vistas à instrução de procedimentos em tramitação.";
CONSIDERANDO o art. 47, da Portaria nº 01, de 09 de setembro de 2019 da PGR/MPF, que dispõe: "As informações relativas a falta de
condição de elegibilidade, causa de inelegibilidade e ilícitos eleitorais de qualquer natureza deverão ser encaminhadas, com urgência, ao órgão
de execução do Ministério Público com atribuição para adotar as providências pertinentes perante a Justiça Eleitoral.";
CONSIDERANDO que a não alimentação do Sisconta eleitoral ou o não envio de informações solicitadas por esta Promotoria eleitoral poderá
implicar em cometimento de ilícito civil ou penal;
CONSIDERANDO não haver tempo hábil para esperarmos a resposta do último ofício enviado e valendo-se da possível necessidade de
ingressar com Ação Civil Pública, o Procedimento Preparatório Eleitoral se faz necessário como meio de comprovar o que fora alegado, além de
ser uma oportunidade para não adentrarmos a via judicial.
RESOLVE instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral - PPE, cujo objetivo é acompanhara atualização do Sisconta pela autoridade que
responde o presente procedimento, bem como, colher as informações da não resposta aos Ofícios nº 02/2022 - 3ª ZE/PHB, enviado no dia 26 de
abril de 2022, e nº 08/2022 - 3ª ZE/PHB, enviado no dia 21 de julho de 2022, determinando:
a designação de audiência para o dia 01 de agosto de 2022, às 10h00min, através da plataforma Microsoft Teams, devendo ser expedido
ofício ao Sr. Carlson Augusto Cornélio Pessoa, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Parnaíba-PI, com o link da
referida audiência, para que, na oportunidade, este compareça e explique o motivo pelo qual não respondeu aos ofícios com as
informações solicitadas.
O Presidente da Câmara dos Vereadores pode, caso queira, ser representado no ato por procurador jurídico.
Autue-se. Publique-se. Cumpra-se
Parnaíba (PI), 26 de julho de 2022.
Ruszel Lima Verde Cavalcante
Promotor de Justiça Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba
Respondendo pela Promotoria Eleitoral da 3ª Zona Eleitoral do Estado do Piauí

4.21. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI 24802
3ªPROMOTORIADE JUSTIÇADEPIRIPIRI
PORTARIANº108/2022
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O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promo- vendo as medidas necessárias a sua garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inci- so
II, da CF/88;
CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito funda- mental à administração pública eficiente e eficaz, cumpridora de seus
deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas
condutas omissivas e comissivas;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Mi- nistério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDOque a Constituição Federal dispõe no seu art. 23, inc. II, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municí- pios, cuidar da saúde e assistênciapública;
CONSIDERANDO ainda que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, amoradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, aassistênciaaosdesamparados, nos termos do art. 6º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDOque é necessário acompanhamento, fomento e monitoramento da política urbana voltada à garantia das funções sociais da
cidade edapropriedadee,em especial, adefesadodireito àmoradiaadequada;
CONSIDERANDO o atendimento ao público, da Sra. Crispiniana dos San- tos Carvalho, em que declarou, na íntegra: "Considerando que sou
moradora de rua e atualmente estou de favor na casa de Ana Lícia, que faz tempo que corro atrás de uma casa. Que tenho 62 anos, sou
desempregada, que recebo apenas o Auxílio Brasil, que não tenho família aqui em Piripiri. Que morei na ocupação e não consegui um terreno por
conta da área verde. Que desejo receber um terreno na Ocupação, para construir um
lugar pra mim. Que desejo sair dessa situação de vulnerabilidade." Por fim, solicita ao Ministério Público que sejam tomadas as providências
cabíveis.
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 105/2022, a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encami- nhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
a juntada do requerimento de nº de registro 000867-368/2022 da Sra. Crispiniana dos Santos Carvalho e demais documentos;
a expedição de ofício para a Secretaria Municipal de Desenvol-vimento e Assistência Social- SETAS, para que apresente, em um prazo de
15 dias, Relatório Social especificando a situação da Sra. Crispiniana dos Santos Carvalho, resi- dente e domiciliada na QD-V3, casa 12,
Russinha, Conjunto Expedito Resende, CEP: 64.260-000, Piripiri-PI. Que seja enviado cópia do requerimento e demais documentos em anexo
para inteiro teor da conjuntura.
Cumpra-se
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri,12dejulhode2022.
NivaldoRibeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI
3ªPROMOTORIADE JUSTIÇADEPIRIPIRI
PORTARIANº109/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promo- vendo as medidas necessárias a sua garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inci- so
II, da CF/88;
CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito funda- mental à administração pública eficiente e eficaz, cumpridora de seus
deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas
condutas omissivas e comissivas;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Mi- nistério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO o art. 231, da Constituição Federal do Brasil, prelecio- na que "são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, com- petindo à União demarcá-las, proteger e
fazer respeitar todos os seus bens";
CONSIDERANDO ainda que a Carta Magna de 1988, dispõe, em seu art. 232, que "Os índios, suas comunidades e organizações são partes
legítimas para in-gressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Pú-blicoemtodos os atos do
processo";
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Jus- tiça, por meio do ofício n° 001/2022 da Associação Indígena
Organizada Canto da Vár- zea - Município de Piripiri, dando conta de que, na íntegra: "Ao tempo de cumprimentá- lo, vimos através deste solicitar
que mantenha os equipamentos ora utilizados na OCA da Comunidade Canto da Várzea para refeitório, 01 Liquidificador Industrial, 01 Quadra/Lousa branca, 01 Fogão industrial e 25 Conjuntos de cadeiras e mesa escolares, onde as mesmas beneficiam as Famílias Associadas e
servem eventos associativos.".
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 106/2022, a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encami- nhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
a juntada do requerimento de nº de registro 000874-368/2022 da Associação Indígena Organizada Canto da Várzea - Município de Piripiri e
demais do- cumentos;
A expedição de ofícios para a Secretaria de Estado de Educa-ção e para a 3ª Gerência Regional de Educação de Piripiri, por meio de e-mail
ele- trônico, requerendo, em um prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifestação acerca dos fatos narrados pela Associação Indígena
Organizada Canto da Várzea - Município de Piripiri, qual seja, o recolhimento de bens da escola que estava sob a posse da aludida associação.
Para mais, far-se-á necessário o encaminhamento de cópia do ofício n° 001/2022, para inteiro teor da situação.
Cumpra-se
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri,14dejulhode2022
NivaldoRibeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI
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SIMP/MPPI Nº 000.010-232/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotora de Justiça em exercício na 2ª PJ de Corrente, respondendo pela
Promotoria de Justiça de Parnaguá/PI, no uso de suas atribuições constitucionais e, passa à análise e decisão no presente procedimento:
Foi o presente Procedimento Extrajudicial instaurado destinado a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município PARNAGUÁ/PI, com
o objetivo de garantir a imunização dos públicos alvos para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de
Vacinação.
Em sede de diligências iniciais:
a) Cumpriu-se as formalidades iniciais necessárias para a abertura do procedimento;
b) Juntada de Recomendação Administrativa Nº 01/2021, ID: 32338643;
c) Expedida Recomendação Administrativa nº 001/2021 ao Senhor JONDSON CASTRO FÉ, Prefeito Municipal de Parnaguá/PI e à senhora
JOSIANE TEREZINHA SILVEIRA RISSI, então Secretária Municipal de Saúde de Parnaguá/PI, ID: 32356100;
d) Expedido OFÍCIO N° 010/2021/PJPARNAGUÁ/MPPI à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARNAGUÁ/PI requisitando, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, as seguintes informações: a) o quantitativo de doses da vacina recebida pela Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI; b) o
cronograma de vacinação do município atendendo aos critérios estabelecidos pelos Planos Nacional e Estadual de Saúde; c) como se dará o
controle e rastreabilidade das pessoas vacinadas para aplicação da segunda dose da vacina, ID: 32356100/2;
e) Juntada do Ofício 04/2021 e anexos encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Parnaguá/PI em resposta ao OFÍCIO N°
010/2021/PJPARNAGUÁ/MPPI, id: 32395137;
f) Realizada no dia 08/02/2021, às 10h00para a realização de audiência extrajudicial, por meio de vídeoconferência, para tratar sobre a pactuação
da gestão das prioridades e transparência das listas de vacinação contra a COVID-19 em consonância com o Plano Nacional e Estadual de
Imunização no âmbito do município de Corrente/PI, id:32446943;
g) Juntada de informações referentes à Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 - Parnaguá/PI (Painel de Gastos (Valor contratado),
Painel de Gastos, Vacinação; Distribuição e Painel de Gastos (Receita)) após consulta realizada no site do TCE/PI
(https://www.tce.pi.gov.br/painel-covid - abas Vacinação e Distribuição), ID: 33015849;
h) No dia 06 de julho de 2021, às 12h00, foi realizada AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, por meio de videoconferência pelo Aplicativo Microsoft
Teams, com a presença com a presença do Secretário Municipal de Saúde do município de Parnaguá/PI, Valdimiro Fé Filho, do Presidente do
Conselho Municipal de Saúde de Parnaguá/PI, Robson Cley Andrade Lucena, e da Coordenadora da Imunização no município de Parnaguá/PI,
Samantha Alves Arrais. O objeto da audiência era "tratar sobre a vacinação contra a COVID19 no âmbito do município de Parnaguá/PI, ID:
33304124;
i) Juntada aos presentes do Ofício 029/2021 e anexos oriundos da Secretaria de Saúde de Parnaguá/PI, em resposta ao ID nº 33304124 - ID:
33400704;
j) Expedido OFÍCIO N° 050/2022/PJPARNAGUÁ/MPPI à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARNAGUÁ/PI requisitando informações ID
53329030; e
k) Juntada do Ofício 020/2022 e anexos enviados pela Secretaria de Saúde de Parnaguá/PI em resposta ao OFÍCIO N°
050/2022/PJPARNAGUÁ/MPPI à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARNAGUÁ/PI - ID 53342375.
É o breve relato do que importa.
Passa-se a DECIDIR.
A população mundial enfrenta as consequências geradas pela contaminação do novo coronavírus (COVID-19). Uma vez que o contágio se dá por
aglomerações, contato direto com pessoas e superfícies contaminadas, especialistas da área da saúde enfatizam que medidas de distanciamento
social e até mesmo o isolamento social promovem a integridade da saúde da população.
Nesse viés, cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI, incluindo a
vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos adversos e
óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinasse outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso.
Por óbvio, mais do que quê necessário buscar medidas que visam diminuir a disseminação da COVID-19, é imprescindível que as pessoas a
compareçam aos postos de vacinação, cumprindo o ciclo vacinal (1ª e 2ª e dose de reforço da vacina contra a covid-19).
Realizadas diligências, verificou-se que o município de Parnaguá/PI apresentou dados concretos que demonstram que grande parte dos grupos
prioritários já foram vacinados, com a primeira e segunda dose e dose de reforço contra a COVID-19. Além disso, concluiu-se que até o momento
as provas juntadas a este procedimento não revelam irregularidades ou ilegalidades na ampliação da vacinação contra a COVID-19 para todos os
cidadãos maiores de 18 anos.
Registra-se que a ampliação da vacinação não ocasionou prejuízos aos grupos prioritários definidos pelos Planos Nacional, Estadual e Municipal
de Vacinação. Os mesmos continuam a serem vacinados sem atrasos ou restrições na aplicação das primeiras e segundas doses.
O Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde -SESAPI/PI, e
divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão1. Tal Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros:
vacinar os grupos prioritários com maior risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de
exposição ao vírus, bem comode transmissão.
Não é demais mencionar que o Comitê de Operações Emergenciais do Piauí (COE-PI) aprovou em 25 de março de 2022 a liberação do uso de
máscaras em ambientes abertos e semiabertos, no Piauí. Em locais fechados, o uso da proteção ainda é obrigatório2. Tal fato, mostra-se que os
municípios piauienses estão cumprindo as diretrizes para vacinação de sua população, situação que vem favorecendo a retomada das atividades
no Estado, observando ainda, para tanto, todos os protocolos sanitários de combate à COVID-19.
É notória a queda nos casos de COVID-19, diminuição no número de internações, aumento da cobertura vacinal, entre outras condições
favoráveis o Município de Parnaguá, que conforme comunicado oficial da Secretaria de Saúde segue com a campanha de vacinação dos
munícipes.
Sendo assim, pelas diligências realizadas e documentos acostados aos autos, verifica-se que o Município de Parnaguá/PI está vacinando os
seus munícipes, cumprindo o ciclo vacinal. Não há provas ou informações de que os gestores daquele município tenham burlado as regras para
aplicação do imunizante contra a covid, nem que tenha faltado com os cuidados objetivos inerentes ao processo de vacinação.
Por outro lado, a SESAPI já anunciou a liberação da segunda dose de reforço das vacinas contra a Covid-19 para toda a população acima de 18
anos de idade, encontrando-se o Estado do Piauí entre os 05 primeiros Estados a liderar a vacinação contra a covid no país.
Frisa-se, não existem, até o momento, fundamentos para a propositura de uma ação civil pública, por não ter sido detectada ameaça de lesão a
direito difuso tutelado pelo Ministério Público, notadamente à saúde.
Assim, pelos motivos expostos, só nos restam DETERMINAR o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento, não sendo caso de adoção de
quaisquer outras medidas, seja no âmbito extrajudicial ou judicial, para correção de irregularidades, pois exaurido seu objeto.
Por se tratar de procedimento instaurado de ofício, determino a publicação desta decisão no DOEMP/PI, a fim de dar amplo conhecimento a
possíveis interessados.
DETERMINO desde já a baixa do procedimento no SIMP/MPPI e o ARQUIVAMENTO do feito nesta Promotoria de Justiça, comunicando-se ao
CSMP/MPPI por meio eletrônico com cópia da presente promoção de arquivamento sem necessidade de envio dos autos (Art. 5º da Resolução
nº 174/2017 do CNMP), realizando-se as anotações necessárias no SIMP/MPPI.
Parnaguá/PI, 12 de julho de 2022.
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GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
1http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-nopiaui.html
2https://www.pi.gov.br/noticias/coe-aprova-a-liberacao-do-uso-de-mascaras-em-ambientes-abertos-no-piaui/e
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2022/03/26/novo-decreto-recomenda-4a-dose-da-vacina-contra-covid-para-idosos-acima-de-60-anos-eprofissionais-de-saude-no-piaui.ghtml
PA Nº 003/2021
SIMP/MPPI Nº 000.011-232/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
O Ministério Público do Estado dO PIAUÍ, através da Promotora de Justiça em exercício na 2ª PJ de Corrente, respondendo pela Promotoria
de Justiça de Parnaguá/PI, no uso de suas atribuições constitucionais e, passa à análise e decisão no presente procedimento:
Foi o presente Procedimento Extrajudicial instaurado destinado a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município PARNAGUÁ/PI, com
o objetivo de garantir a imunização dos públicos alvos para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de
Vacinação.
Em sede de diligências iniciais:
a) Cumpriu-se as formalidades iniciais necessárias para a abertura do procedimento;
b) Juntada de Recomendação Administrativa Nº 03/2021, ID: 32338636;
c) Expedida Recomendação Administrativa nº 003/2021 ao Senhor JABES LUSTOSA NOGUEIRA JÚNIOR, Prefeito Municipal de Riacho Frio/PI
e ao senhor THIAGO MASCARENHAS NOGUEIRA CUNHA, Secretário Municipal de Saúde de Riacho Frio/PI, ID: 32356514;
d) Expedido OFÍCIO N° 011/2021/PJPARNAGUÁ/MPPI à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARNAGUÁ/PI requisitando, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, as seguintes informações: a) o quantitativo de doses da vacina recebida pela Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI; b) o
cronograma de vacinação do município atendendo aos critérios estabelecidos pelos Planos Nacional e Estadual de Saúde; c) como se dará o
controle e rastreabilidade das pessoas vacinadas para aplicação da segunda dose da vacina, ID: 32356514;
e) Juntada do Ofício 06/2021 e anexos encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Riacho Frio/PI em resposta ao OFÍCIO N°
011/2021/PJPARNAGUÁ/MPPI, ID: 32420157;
f) Juntada de informações referentes à Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 - Parnaguá/PI (Painel de Gastos (Valor contratado),
Painel de Gastos, Vacinação; Distribuição e Painel de Gastos (Receita)) após consulta realizada no site do TCE/PI
(https://www.tce.pi.gov.br/painel-covid - abas Vacinação e Distribuição), ID: 33015941;
g) No dia 06 de julho de 2021, às 11h00, foi realizada AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, por meio de videoconferência pelo Aplicativo Microsoft
Teams, com a presença com a presença do Secretário Municipal de Saúde do município de Riacho Frio/PI, Thiago Mascarenhas Nogueira da
Cunha, e a Coordenadora da Assistência Básica do município de Riacho Frio/PI, Elisia Rocha Mascarenhas. O objeto da audiência era "tratar
sobre a vacinação contra a COVID-19 no âmbito do município de Riacho Frio/PI, ID: 33304219;
h) Juntada aos presentes do Ofício 120/2021 e anexos oriundos da Secretaria de Saúde de Riacho Frio/PI, em resposta as determinações
exaradas ao ID nº 33304219;
i) Expedido OFÍCIO N° 051/2022/PJPARNAGUÁ/MPPI à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO FRIO/PI requisitando informações ID 53329033;
j) Juntada do Ofício 069/2022 e anexos enviados pela Secretaria de Saúde de Riacho Frio/PI em resposta ao OFÍCIO N°
051/2022/PJPARNAGUÁ/MPPI - ID 53955165.
É o breve relato do que importa.
Passa-se a DECIDIR.
A população mundial enfrenta as consequências geradas pela contaminação do novo coronavírus (COVID-19). Uma vez que o contágio se dá por
aglomerações, contato direto com pessoas e superfícies contaminadas, especialistas da área da saúde enfatizam que medidas de distanciamento
social e até mesmo o isolamento social promovem a integridade da saúde da população.
Nesse viés, cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI, incluindo a
vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos adversos e
óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinasse outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso.
Por óbvio, mais do que quê necessário buscar medidas que visam diminuir a disseminação da COVID-19, é imprescindível que as pessoas a
compareçam aos postos de vacinação, cumprindo o ciclo vacinal (1ª e 2ª e dose de reforço da vacina contra a covid-19).
Realizadas diligências, verificou-se que o município de Riacho Frio/PI apresentou dados concretos que demonstram que grande parte dos grupos
prioritários já foram vacinados, com a primeira e segunda dose e dose de reforço contra a COVID-19. Além disso, concluiu-se que até o momento
as provas juntadas a este procedimento não revelam irregularidades ou ilegalidades na ampliação da vacinação contra a COVID-19 para todos os
cidadãos maiores de 18 anos.
Registra-se que a ampliação da vacinação não ocasionou prejuízos aos grupos prioritários definidos pelos Planos Nacional, Estadual e Municipal
de Vacinação. Os mesmos continuam a serem vacinados sem atrasos ou restrições na aplicação das primeiras e segundas doses.
O Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde -SESAPI/PI, e
divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão1. Tal Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros:
vacinar os grupos prioritários com maior risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de
exposição ao vírus, bem comode transmissão.
Não é demais mencionar que o Comitê de Operações Emergenciais do Piauí (COE-PI) aprovou em 25 de março de 2022 a liberação do uso de
máscaras em ambientes abertos e semiabertos, no Piauí. Em locais fechados, o uso da proteção ainda é obrigatório2. Tal fato, mostra-se que os
municípios piauienses estão cumprindo as diretrizes para vacinação de sua população, situação que vem favorecendo a retomada das atividades
no Estado, observando ainda, para tanto, todos os protocolos sanitários de combate à COVID-19.
É notória a queda nos casos de COVID-19, diminuição no número de internações, aumento da cobertura vacinal, entre outras condições
favoráveis o Município de Riacho Frio, que conforme comunicado oficial da Secretaria de Saúde segue com a campanha de vacinação dos
munícipes.
Sendo assim, pelas diligências realizadas e documentos acostados aos autos, verifica-se que o Município de Riacho Frio/PI está vacinando os
seus munícipes, cumprindo o ciclo vacinal. Não há provas ou informações de que os gestores daquele município tenham burlado as regras para
aplicação do imunizante contra a covid, nem que tenha faltado com os cuidados objetivos inerentes ao processo de vacinação.
Por outro lado, a SESAPI já anunciou a liberação da segunda dose de reforço das vacinas contra a Covid-19 para toda a população acima de 18
anos de idade, encontrando-se o Estado do Piauí entre os 05 primeiros Estados a liderar a vacinação contra a covid no país.
Frisa-se, não existem, até o momento, fundamentos para a propositura de uma ação civil pública, por não ter sido detectada ameaça de lesão a
direito difuso tutelado pelo Ministério Público, notadamente à saúde.
Assim, pelos motivos expostos, só nos restam DETERMINAR o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento, não sendo caso de adoção de
quaisquer outras medidas, seja no âmbito extrajudicial ou judicial, para correção de irregularidades, pois exaurido seu objeto.
Por se tratar de procedimento instaurado de ofício, determino a publicação desta decisão no DOEMP/PI, a fim de dar amplo conhecimento a
possíveis interessados.
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DETERMINO desde já a baixa do procedimento no SIMP/MPPI e o ARQUIVAMENTO do feito nesta Promotoria de Justiça, comunicando-se ao
CSMP/MPPI por meio eletrônico com cópia da presente promoção de arquivamento sem necessidade de envio dos autos (Art. 5º da Resolução
nº 174/2017 do CNMP), realizando-se as anotações necessárias no SIMP/MPPI.
Parnaguá/PI, 11 de julho de 2022.
GILVÂNIA ALVES VIANA
Promotora de Justiça
1http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-nopiaui.html
2https://www.pi.gov.br/noticias/coe-aprova-a-liberacao-do-uso-de-mascaras-em-ambientes-abertos-no-piaui/ e
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2022/03/26/novo-decreto-recomenda-4a-dose-da-vacina-contra-covid-para-idososacima-de-60-anos-eprofissionais-de-saude-no-piaui.ghtml

4.23. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA 24804
3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI
SIMP: 000357-369/2022
REQUERENTE: Conselho Tutelar de Parnaíba-PI REQUERIDO: A Apurar
DATA DA INSTAURAÇÃO:
ASSUNTO:
DESPACHODEARQUIVAMENTODENOTÍCIADEFATO
Chegou ao conhecimento do Ministério Público, por meio do Ofício Nº 15/2022 enviado pelo Conselho Tutelar de Parnaíba-PI, a situação dos
menores E. F. S. de A., nascida em 04/09/2008 e F. K. S do N., nascido em 07/07/2004, filhos de Rosimeire Silva de Araújo, residente na Rua
Conjunto João Paulo II, Bloco "M", nº 05, Bairro Mendonça Clarck, nesta cidade.
Chegou ao conhecimento do Ministério Público, por meio do Ofício Nº 15/2022 enviado pelo Conselho Tutelar de Parnaíba-PI, a situação da
menor, filha de Rosimeire Silva de Araújo, já qualificada nos autos.
Segundo o relatório realizado pelo Conselho Tutelar, a genitora compareceu na instituição no dia 03 de janeiro de 2022 para relatar que houve
distorção nos fatos quanto a denúncia de abuso sexual que existe e está sendo apurada pela 7ª Promotoria de Justiça. Relatou que sofrera sim
um acidente de moto na manhã do dia 27 de setembro de 2021 quando foi procurar o endereço da casa de Natanael para repassar à Delegacia e
espantaram-se ao avistar o mesmo saindo da casa. A Sra. Rosimeire foi levada ao Hospital Dirceu Arcoverde e suas filhas ficaram sob os
cuidados da Sra. Ele-nice.
Dada a situação, Jeferson, irmão da adolescente, comentou com a Sra. Maria Elenice Alvares, tia paterna da menor, sobre a violação vivenciada
por sua irmã e que esta distorceu a seu favor complicando a situação da Sra. Rosimeire. A genitora pediu sigilo e disse que se encontra residindo
na Casa de Passagem de Parnaíba acompanhada de seus filhos: F. K. S. do N. (17 anos), E. A. S. A. (12 anos) e J. A. (7 anos) e informou que
saiu de casa fugida com seus filhos após tomar conhecimento de que a Sra. Maria
Elenice é chefe de facção e soube que a adolescente E. F. S. de A. está tendo contato com pessoas ligadas com a facção e que provavelmente
já estaria envolvida com drogas e que temia a situação de sua filha.
Na manhã do dia 04 de janeiro de 2022, fizeram-se presentes ao Conselho Tutelar a Sra. Maria Elenice acompanhada da menor E. F. S. de A.,
oportunidade em que explicou-se à tia da adolescente o término do prazo do documento de responsabilidade e que a menor não poderia retornar
para a casa da Sra. Maria Elenice, devendo ir para um local seguro até ser encontrado o suposto paradeiro de sua família. A tia mostrou-se triste
com a situação e que não poderia ficar sem a adolescente.
Por volta das 11h do mesmo dia, a adolescente foi encaminhada para a Casa de Passagem de Parnaíba. Foi conversado com a genitora
explicando que a adolescente não poderia saber de seus paradeiros e só depois ocorreu o emocionado encontro se verem na instituição. Foram
chamados os filhos da Sra. Rosimeire e explicado a situação e que todos deveriam ouvir sua mãe e que não poderiam sair do prédio para a
segurança de todos.
Foi informado pela Casa de Passagem que no dia 08 de janeiro do corrente ano, por volta das 19h55min perceberam a falta da adolescente E. F.
S. de A. Após ser notada sua ausência a instituição acionou a polícia, mas não obtiveram repostas. Entretanto, no dia 10 de janeiro, parentes
informaram à genitora que a adolescente encontrava-se na residência da Sra. Maria Elenice.
O Conselho Tutelar de Parnaíba recebeu uma denúncia em relatório realizado pelo CRAS na qual relatava que após a evasão de E. F. S. de A.
da Casa de Passagem de Parnaíba, a adolescente estava se abrigando na residência da Sra. Maria Elenice e que havia sido "batizada" pelos
faccionados. Desse modo, a jovem realizava entregas de drogas e não possuía endereço fixo encontrando-se em locais diversos na cidade de
Luís Correia-PI. Ainda de acordo com o documento do CRAS, o Adolescente
F. K. S. do N., irmão da adolescente, realizava roubos e a acompanhava em Luís Correia
- PI, estando eles desprovidos de responsabilidade familiar e em situação de vulnerabilidade.
Em visita à Casa de Passagem foi informado que o adolescente passou a
residir dia 13 de janeiro na instituição desde que foi levado pelo irmão Jeferson. O Conselho Tutelar foi informado pelos cuidadores, via
mensagem de WhatsApp, que F. K.
S. do N. saiu dia 16 de janeiro durante a manhã e retornou no mesmo dia após o almoço. O adolescente saiu ainda dia 19 e retornou no dia 20 de
janeiro e na ocasião foi conversado com ele e questionaram sua saída. O adolescente afirmou que no dia 21 de janeiro sairia e que não retornaria
mais e que já teria comunicado sua genitora. Entretanto, no dia 24 retornou dizendo que sua mãe estava trabalhando na Pedra do Sal e que só
retornou para deixar um documento.
Instaurada a Notícia de Fato do presente caso, realizou-se uma audiência virtual no dia 21 de fevereiro de 2022, estando presentes o
representante ministerial e a Sra. Maria Elenice Alvares. Na oportunidade, questionou-se sobre a atual localização da menor E. F. S. de A., de
modo que a Sra. Maria Elenice informou que a adolescente encontra-se com a genitora na Casa de Passagem.
Nesse ínterim, fora determinada a expedição de ofício ao Conselho Tutelar de Parnaíba para que verifique se as menores E. F. S. de A. e E. A. S.
A. encontram-se com a genitora, Sra. Rosimeire Silva de Araújo, na Casa de Passagem de Parnaíba.
Em resposta, através do Ofício Nº 88/2022-RG: RG: 126/2014, de 04 de março de 2022, o Conselho Tutelar de Parnaíba, em Relatório
Situacional, informou que recentemente soube que os adolescentes F. K. S. do N. e E. F. S. de A. fugiram da casa. Segundo a Sra. Rosimeire,
genitora dos menores, os mesmos poderão estar na casa da Sra. Maria Elenice, afirmando que ela é perigosa. Assim, relatou-se que restam na
Casa de Passagem apenas a Sra. Rosimeire, Anderson e os menores E. A. S. A. e J. A.
É o relatório, passo a decidir.
Verificado que o caso em comento fora judicializado e tramita sob onº080134795.2022.8.18.0031,DETERMINOoARQUIVAMENTOdapresente
Notícia de Fato, com base no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Outrossim,surgindofatosnovos,oConselhoTutelardeParnaíba-PIpoderá suscitar,aqualquermomento,oMinistério Público para atuar.
Publique o extrato do arquivamento no DOEMPPI, suprimindo o nome dos menores.
Baixas necessárias e movimentações no SIMP.Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 25 de março de 2022.
Ruszel Lima Verde Cavalcante
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Promotor de Justiça

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. EXTRATO DO CONTRATO Nº 35/2022/PGJ 24778
EXTRATO DO CONTRATO N° 35/2022/PGJ
a) Espécie: Contrato n°. 35/2022, firmado em 26 de julho de 2022, entre a Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a
empresa REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 65.149.197/0002-51;
b) Objeto: Aquisição de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas, para atender a necessidade das unidades e setores do
Ministério Público do Estado do Piauí, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência e anexo I deste contrato;
c) FundamentoLegal: Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e do Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa:nº. 19.21.0016.0019013/2022-16;
e) ProcessoLicitatório: Pregão Eletrônico n.º 22/2021(Ata de Registro de Preços nº 32/2021);
f) Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data da sua assinatura e encerramento na
mesma data do ano seguinte da mesma assinatura, tendo eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, nos
termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993;
g)Valor: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais);
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101;Projeto/Atividade: 2980;Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa: 4.4.90.52Nota de Empenho: 2022NE00722;
i) Signatários: pela contratada: Sr. Leandro Figueiredo de Castro, CPF (MF) nº ***.371.746-** ,e contratante, Hugo de Sousa Cardoso,
Subprocurador de Justiça Institucional.
ANEXO I
REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA CNPJ 65.149.197/0002-51;
REPRESENTANTE: Leandro Figueiredo de Castro TELEFONE: (31) 3047-4990
E-MAIL: leandro@repremig.com.br; leonardo@repremig.com.br
ITE
M

ESPECIFICAÇÃO

QTDE
.
REG.

VALOR
UNITÁRI
O

Q
T
D
E
.
SOLICITADA
P.G.A.-19013/202216

VALOR
TOTAL

2

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA COM TONER
ADICIONAL 4.2.1. Impressão colorida; 4.2.2. Tecnologia de impressão laser;
4.2.3. Suporte às funções de impressão, cópia, e digitalização; 4.2.4. Velocidade
de impressão de 20 PPM, em papel A4, no modo simplex; 4.2.5. Capacidade da
bandeja de entrada de 250 folhas; 4.2.6. Bandeja ByPass multiuso com
capacidade de 50 folhas; 4.2.7. Capacidade da bandeja de saída de 150; 4.2.8.
Memória de 512 MB; 4.2.9. Compatibilidade com os sistemas operacionais
Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux e Mac OS;4.2.10. Resolução de
impressão de até 1200x600dpi; 4.2.11. Suporte para os tamanhos de papel A4,
A5, A6, Carta e Ofício; 4.2.12. Gramatura máxima do papel 163g/m²; 4.2.13.
Entrada USB 2.0 ou superior; 4.2.14. Duplex (frente e verso) automático; 4.2.15.
Tela LCD ou LED para gerenciamento das configurações do dispositivo; 4.2.16.
Conectividade Ethernet 10/100/1000; 4.2.17. Rendimento do toner preto de
6.000 páginas ou superior; 4.2.18. Rendimento dos toners magenta, amarelo e
ciano de 3.000 páginas ou superior; 4.2.19. Ciclo máximo mensal de 40.000
páginas ou superior; 4.2.20. Resolução óptica de digitalização do scanner de
600x600 dpi ou superior no vidro; 4.2.21. Formatos de arquivos digitalizados
PDF e JPEG; 4.2.22. Acompanhar 2 (dois) toners originais novos de cada cor,
(composto de tonners que acompanha o equipamento + kit tonners adicionais);
4.2.23. Velocidade do processador de 1200 MHz ou superior; 4.2.24. Garantia
de 3 anos on site, para reparo ou substituição; 4.2.25. Equipamento novo e sem
uso anterior, de linha não descontinuada de produção, para assegurar
disponibilidade de peças e suprimentos.* Marca/Fabricante: HP * Modelo: Color
LaserJet Pro M479fdw + Toners Adicionais: W2020X Cartucho de toner preto
HP (7.500 pág.) / W2021X Cartucho de toner ciano HP (6.000 pág.) / W2022X
Cartucho de toner amarelo HP (6.000 pág.) / W2023X Cartucho de toner
magenta HP (6.000 pág.) * Procedência: Nacional

20

5.100,00

1

R
$
5.100,0
0

Teresina (PI), 26 de julho de 2022.

5.2. EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2022/PGJ 24792
EXTRATO DO CONTRATO N° 33/2022/PGJ
a) Espécie: Contrato n°. 33/2022, firmado em 26 de julho de 2022, entre a Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a
empresa LUCYVALDO A PIAUILINO EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 22.879.212/0001-23;
b) Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios para os eventos do Ministério Público do Estado do
Piauí, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Anexo I do contrato;
c) FundamentoLegal: Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa:nº. 19.21.0428.0019148/2022-85 -SEI;
e) ProcessoLicitatório: Pregão Eletrônico n.º 27/2022(Ata de Registro de Preços nº 24/2022);
f) Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura e encerramento na
mesma data do ano seguinte ao da assinatura, tendo eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI, nos
termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993;
g)Valor: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais);
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101;Projeto/Atividade: 2000;Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa: 3.3.90.30Nota de Empenho: 2022NE00717;
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i) Signatários: pela contratada: Sr. Lucyvaldo Alves Piauilino, portador do CPF (MF) nº ***..063.293-**, e contratante, Hugo de Sousa Cardoso,
Subprocurador de Justiça Institucional.
ANEXO I
EMPRESA VENCEDORA: LUCYVALDO A PIAUILINO -ME
CNPJ: 22.897.212/0001-23
ENDEREÇO: Av. Centenário, nº 3016, Bairo Aeroporto em Teresina -Piauí
REPRESENTANTE: Lucyvaldo Alves Piauilino
CPF: 536.063.293-34
FONE: (86) 3214- 4187/9 9835 - 3920
E-MAIL: ludistribuidora@outlook.com
LOTE ÚNICO

I
T
E
M

OBJETO

Q
T
D
E
REFISTRADA

UNID.

MARCA

VALO
R
UNITÁ
RIO

1

Peta - BISCOITO DE
POLVILHO. Contendo
polvilho azedo, isento de
gordura hidrogenada
e açúcar. Embalado em sacos
plásticos
resistentes pesando no mínimo
100 gr. O
produto deve estar com suas
características
físicas intactas (não
quebrados). No seu rótulo
deverá conter informação
nutricional e o prazo
de validade visível. Caso no
momento da
entrega não tenha pacote de
100g disponível,
poderá ser realizada a
proporção de acordo
com a embalagem fornecida,
desde que seja
mantido o valor registrado por
cada 100 gramas
entregue e o total máximo
registrado neste
Termo de Referência. Prazo de
validade
mínimo de 2 meses a contar da
data da entrega.
Produto de primeira qualidade.
Marcas de
referência: Dany, Exótica,
Mandarim ou de
qualidade correspondente

2000

pct

DANE

2

Biscoito cream cracker Biscoito salgado sem
glúten e lactose características:
amido de milho,
farinha de milho, margarina
vegetal gorduras e
óleos vegetais, água, sal,
emulsificante.
Embalagem: saco de
polietileno atóxico, dupla
embalagem, transparente,
resistente, lacrado,
contendo peso líquido de 400g.
Caso no
momento da entrega não tenha
pacote de 400g
disponível, poderá ser
realizada a proporção de
acordo com a embalagem
fornecida desde que
seja mantido o valor registrado

100

pct

POTY

.

1
ª
AQUISIÇ
ÃO
P.G.A.
19.21.042
8.001914
8/2022-85

VALOR TOTAL

R
$
4,00

1000

R$ 4.000,00

R
$
6,01

50

R$ 300,50
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por cada 400
gramas entregue e o total
máximo registrado
neste Termo de Referência.
Fabricação:
máximo de 60 dias validade:
mínimo de 10
meses. A rotulagem deve
conter no mínimo as
seguintes informações: nome
e/ou marca,
ingredientes, data de validade,
lote e
informações nutricionais.
Produto de primeira
qualidade. Marcas de
referência: Marilam,
Richester, Fortaleza ou de
qualidade
correspondente.

3

Cappuccino - Café cappuccino,
solúvel,
TRADICIONAL, em pó, frasco
com 400g.
Validade impressa na
embalagem, mínima de 10
meses, impressa na
embalagem, a partir da
entrega. Produto de primeira
qualidade. Marcas
de referência: Três corações,
Melitta, Santa
Clara, Nescafé ou de qualidade
correspondente.

100

frc

3
CORAÇÕE
S

R
$
29,99

50

R$ 1.499,50

VALOR TOTAL LOTE III : R$ 5.800,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS )

R$ 5.800,00

Teresina (PI), 26 de julho de 2022.

5.3. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/202224806
RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº 24/2022
A Pregoeirado MP-PI, Tuany de Sousa França,devidamente designadapor meio da PortariaPGJnº1139/2022, torna público para conhecimento
dos interessados, o resultado final do julgamento e classificação da Licitação, na ModalidadePregãoEletrônico,tendo a
sessãoeletrônicasidorealizadanodia 21.07.2022.
Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa para fornecimento de solução de cópia de
segurança (Backup), compreendendo fornecimento de licenças perpétuas ou subscrição por um período mínimo de 60 meses de Software de
Gerenciamento de Backup, Subsistema Inteligente de Backup em Disco com desduplicação, treinamento, serviços de instalação, configuração e
suporte técnico e garantia por 60 meses, a fim de atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme requisitos
técnicos, níveis de qualidade e quantidades descritas no Termo de Referência.
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 7.548.127,48

R$ 7.300.000,00

R$ 248.127,48

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA;
CNPJ:25.359.140/0001-81;
ENDEREÇO:SHN, Quadra 1, Bloco A, Sala 1.114, Ed. Le Quartier - Asa Norte, Brasília - DF, CEP nº 70.701-010;
REPRESENTANTE:André Luiz Alves de Oliveira,CPF:***.590.401-**;
FONE:(61) 3553-9006;
E-MAIL:p.contato@arvvo.com.br
Item

Objeto

Unid.

Qtd.

V a l o r
Unitário

Valor Total

1

Software de Gerenciamento deBackupcom Licenciamento Perpétuo ou subscrição
por um período mínimo de 60 meses, além de Suporte e Garantia de 60 meses.

Terabyt
e

100

R
$
35.000,0
0

R
$
3.500.000,
00

2

Subsistema Inteligente de Backup em Disco com 100 TB de espaçosem considerar
taxa de desduplicação e compactação e com Suporte e Garantia de 60 meses.

Unidade

04

R
$
825.000,
00

R
$
3.300.000,
00

3

Treinamento para Software de Gerenciamento deBackup.

Usuário
s

06

R
$
29.000,0
0

R
$
174.000,00
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4

Treinamento para o Subsistema Inteligente deBackupem Disco.

Usuário
s

06

R
$
29.000,0
0

R
$
174.000,00

5

Serviço de Instalação e Configuração (para cada unidade do item 2).

Usuário
s

04

R
$
38.000,0
0

R
$
152.000,00
R
$
7.300.000,
00

ValorTotal
Informações da solução fornecidas na proposta:
Software
Marca: Veritas
Modelo: Netbackup 10
Hardware
Marca:Veritas
Modelo:Flex Appliance 5250
Volumetria: 140 TB
Tuany de Sousa França
- Pregoeirado MPPI -

5.4. HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/202224807
HOMOLOGAÇÃO
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatórioPregão Eletrônico nº 24/2022,que tem comoobjeto o"registro de
preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa para fornecimento de solução de cópia de segurança (Backup),
compreendendo fornecimento de licenças perpétuas ou subscrição por um período mínimo de 60 meses de Software de Gerenciamento de
Backup, Subsistema Inteligente de Backup em Disco com desduplicação, treinamento, serviços de instalação, configuração e suporte técnico e
garantia por 60 meses, a fim de atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme requisitos técnicos, níveis de
qualidade e quantidades descritas no Termo de Referência",atendendo a sua tramitação e Legislação pertinente,HOMOLOGOa presente
Licitação.
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 7.548.127,48

R$ 7.300.000,00

R$ 248.127,48

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA;
CNPJ:25.359.140/0001-81;
ENDEREÇO:SHN, Quadra 1, Bloco A, Sala 1.114, Ed. Le Quartier - Asa Norte, Brasília - DF, CEP nº 70.701-010;
REPRESENTANTE:André Luiz Alves de Oliveira,CPF:***.590.401-**;
FONE:(61) 3553-9006;
E-MAIL:p.contato@arvvo.com.br
Item

Objeto

Unid.

Qtd.

V a l o r
Unitário

Valor Total

1

Software de Gerenciamento deBackupcom Licenciamento Perpétuo ou subscrição
por um período mínimo de 60 meses, além de Suporte e Garantia de 60 meses

Terabyt
e

100

R
$
35.000,0
0

R
$
3.500.000,
00

2

Subsistema Inteligente de Backup em Disco com 100 TB de espaçosem considerar
taxa de desduplicação e compactação e com Suporte e Garantia de 60 meses.

Unidade

04

R
$
825.000,
00

R
$
3.300.000,
00

3

Treinamento para Software de Gerenciamento deBackup.

Usuário
s

06

R
$
29.000,0
0

R
$
174.000,00

4

Treinamento para o Subsistema Inteligente deBackupem Disco.

Usuário
s

06

R
$
29.000,0
0

R
$
174.000,00

5

Serviço de Instalação e Configuração (para cada unidade do item 2).

Usuário
s

04

R
$
38.000,0
0

R
$
152.000,00

ValorTotal

R
$
7.300.000,
00

Informações da solução fornecidas na proposta:
Software
Marca: Veritas
Modelo: Netbackup 10
Hardware
Marca:Veritas
Modelo:Flex Appliance 5250
Volumetria: 140 TB
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Dr.Hugo de Sousa Cardoso
- Subprocurador de Justiça Institucional -

5.5. AVISO DE LICITAÇÃO - P.E. N° 33/202224808
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022
OBJETO: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura contratação, sob demanda, de pessoa jurídica para prestar
serviços de agenciamento de viagens, especializada em emissão de passagens aéreas nacionais, compreendendo serviços de reservas,
marcação, cancelamento, remarcação, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas nacionais (e-ticket), conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital).
TIPO: Menor Preço;
TOTAL DE LOTES:Lote Único (02 itens);
MODO DE DISPUTA: Aberto;
VALOR TOTAL: O valor total fixado para a futura contratação é de R$ 414.142,50 (quatrocentos e catorze mil, cento e quarenta e dois reais e
cinquenta centavos).
ENDEREÇO: www.comprasgovernamentais.gov.br;
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 27de julho de 2022 no site WWW.MPPI.MP.BR, no link Licitações e Contratos, Saiba sobre as licitações do
MPPI, e no site WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR.
-Entrega das Propostas: a partir do dia 27/07/2022, às 09:00h (horário de Brasília);
-Data da sessão: 09/08/2022, às 09:00h (horário de Brasília);
-Informações: pregoeiro@mppi.mp.br; 86 98163-0496.
DATA: 26 de julho de 2022.
PREGOEIRA: Érica Patrícia Martins Abreu
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6.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 24798
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1110/2022
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 19.21.0355.0018059/2022-28,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de28 de junho a 01 de julho de 2022, 04(quatro)dias de licença para tratamento de saúde à servidoraSILAYLLA
MARIA AMORIM RODRIGUES, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15480, lotada junto à 2ª Promotoria de Justiça de União,
conforme perícia médica oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os
seus efeitos ao dia 28 de junho de 2022.
Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1111/2022
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 19.21.0014.0017831/2022-47,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de27 a 28 de junho de 2022, 02(dois)dias de licença para tratamento de saúde ao servidorJESAIAS PEREIRA DA
SILVA, Analista Ministerial, matrícula nº 120, lotado junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, conforme perícia médica oficial, nos
termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 27 de junho de
2022.
Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1112/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0011.0017813/2022-93,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de24 a 30 de junho de 2022, 07(sete)dias de licença para tratamento de saúde ao servidor comissionadoEDIGAR
NOGUEIRA BRANDÃO NETO,Coordenador Técnico, matrícula nº 15092, lotado junto à Coordenadoria de Comunicação Social, conforme
perícia médica oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus
efeitos ao dia 24 de junho de 2022.
Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1113/2022
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 19.21.0684.0017423/2022-43,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 21 a 22 de junho de 2022, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde à servidoraJACYANE VILARINHO
MOURA,Técnica Ministerial, matrícula nº 417, lotada junto à Promotoria de Justiça de Luzilândia, conforme perícia médica oficial, nos termos do
art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 21 de junho de 2022.
Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1114/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
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pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0185.0019791/2022-46,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 16 a 25 de julho de 2022, 10 (dez) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família à servidoraMARIA
DA PAZ OLIVEIRA, Sub Judice, matrícula nº 16147, lotada junto à 46ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, conforme perícia oficial, nos termos
do art. 82 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 16 de julho de 2022.
Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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