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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ 24840
PORTARIA PGJ/PI Nº 2576/2022
Republicação por incorreção
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 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 2591/2022 - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
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), 26 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2592/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018;
CONSIDERANDO o declínio de acumulação do primeiro substituto automático e impossibilidade de acumulação do segundo,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça SÁVIO EDUARDO NUNES DE CARVALHO, titular da 30ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 34ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 01 a 30 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 2594/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho PGJ 0280274,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça GLÉCIO PAULINO SETÚBAL DA CUNHA E SILVA, Coordenador do GSI do Ministério Público do Estado do
Piauí, para participar do "Estágio Especial de Inteligência (EEI), a ser realizado em Brasília-DF, no período de 19 a 25 de setembro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2595/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando a
decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0700.0019956/2022-88,
RESOLVE
CONCEDER ao servidor BERILY BENTO DOS SANTOS, Técnico Ministerial, matrícula nº 403, Adicional de Qualificação no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais), em razão da conclusão de curso de especialização, conforme o Anexo V da Lei 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos
retroativos a 19 de julho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2596/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando a
decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0004915/2021-13,
RESOLVE
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL ao servidor THIAGO NOGUEIRA DE SOUSA MARTINS ALMEIDA, ocupante do cargo de provimento
efetivo de Técnico Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 204, da Classe B, Padrão 06, para a Classe C, Padrão 07 de sua carreira,
conforme artigos 16 e 17 da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 05 de junho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2597/2022
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 19.21.0284.0020609/2022-46,
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RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE AGOSTO/2022
(Audiência de Custódia)
TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

28

44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

ALESSONN JOSE FRANCISCO AL ALLEN FARIAS TRAJANO

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2598/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0014.0003432/2020-50,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora CICÍLIA LIZIA ALMONDES SANTOS, assessora ministerial do CAOMA, matrícula n° 15444, para gestora do Acordo de
Cooperação Técnica n° 17/2019, celebrado entre o Ministério Público do Estado do Piauí e o Conselho Regional de Medicina Veterinária do
Estado do Piauí - CRMV.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2599/2022
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 19.21.0429.0020649/2022-89,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, Coordenador do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com
atuação no Júri - GAEJ, para atuar na sessão plenária do Tribunal Popular do Júri, dia 28 de julho de 2022, na Comarca de Parnaíba-PI,
referente ao Processo Penal nº 0803759-33.2021.8.18.0031.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2600/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0428.0019148/2022-85,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor FELIPE ARLLEM REZENDE, matrícula nº 20026, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre a ProcuradoriaGeral de Justiça do Piauí, 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 (CONTRATO Nº 33/2022/PGJ - PGA nº 19.21.0428.0019148/2022-85, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios
para os eventos do Ministério Público do Estado do Piauí.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2602/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições leais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0043.0018541/2022-36,
RESOLVE
DESIGNAR os membros e servidores a seguir elencados para integrar comissão incumbida de elaborar a proposta orçamentária do Ministério
Público do Estado do Piauí para o exercício de 2023.
1. Cleandro Alves de Moura, Procurador-Geral de Justiça;
2. Cláudia Pessoa Marques da Rocha Seabra, Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça;
3. Hugo de Sousa Cardoso, Subprocurador de Justiça Institucional;
4. Denise Costa Aguiar, Promotora de Justiça;
5. Ítalo Silva Vaz, Analista Ministerial;
6. Cleriston de Castro Ramos, Analista Ministerial;
7. Jose Arimatéa Marques Area Leão Costa, representante do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Piauí;
8. Maurício Gomes de Sousa, representante da Associação Piauiense do Ministério Público.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2603/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018;
considerando a impossibilidade de acumulação por parte dos substitutos automáticos,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Teresina, Subprocurador de Justiça
Administrativo, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 36ª Promotoria de Justiça de Teresina,de 01 a 30 de agosto de 2022, em
razão das férias do Promotor de Justiça Edilsom Pereira de Farias.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
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PORTARIA PGJ/PI Nº 2604/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando a
decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0018217/2022-47,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL à servidora ANGELA BORGES DE MOURA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 342, do Padrão 04, Classe B, para o Padrão 05, Classe B de sua carreira, conforme arts. 16 e 17 da
Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos a 28 de maio de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº2605/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,Dr. HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições legais, consideram o
Processo de Gestão Administrativa PGEA-SEI N º 19.21.0015.0016187/2022-91,
R E S O L V E:
DESIGNAR os membros e servidores abaixo relacionados para, sob a presidência da Procuradora de Justiça Dra. Zélia Saraiva Lima, auxiliarem
os trabalhos da Comissão de Organização do Processo Seletivo 2022 para Estagiários de Nível Superior - Graduação do Ministério Público do
Estado do Piauí;
1. Os membros e servidores que atuarem como auxiliares da Comissão Organizadora, farão jus a DOIS (02) dias de folga do serviço, a serem
gozadas em momento oportuno, mediante requerimento prévio à Coordenadoria de Recursos Humanos, após anuência de seu superior
hierárquico.
11º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR - GRADUAÇÃO
Mat.

Nome

Função

16263

ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS

Promotora de Justiça

16335

LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS

Promotora de Justiça

10020

ROMANA LEITE VIEIRA

Promotora de Justiça

10018

MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA

Promotor de Justiça

15220

NAYRAH HELYSE PEREIRA MACHADO

Servidora

16702

LORENA ARAUJO BEZERRA FERRAZ

Servidora

20032

ELANE LOPES COUTINHO

Servidora

266

DANIEL RIBEIRO MARQUES

Servidor

280

SÉRGIO ALVES NORONHA

Servidor

15486

JOSÉ MARQUES DA SILVA

Servidor

226

CAROL CHAVES MESQUITA E FERREIRA

Servidora

421

RAVENA BATISTA FRANÇA TELES

Servidora

126

ANNE CAROLINNE CARVALHO GALDINO

Servidora

268

NÚBIA DE CALDAS PEREIRA BONA

Servidora

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SEECUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº2606/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,Dr. HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições legais, consideram o
Processo de Gestão Administrativa PGEA-SEI N º 19.21.0015.0016187/2022-91,
R E S O L V E:
DESIGNAR os membros e servidores abaixo relacionados para, sob a presidência da Procuradora de Justiça Dra. Zélia Saraiva Lima, auxiliarem
os trabalhos da Comissão de Organização do Processo Seletivo 2022 para Estagiários de Nível Superior - Pós-Graduação do Ministério Público
do Estado do Piauí;
1. Os membros e servidores que atuarem como auxiliares da Comissão Organizadora, farão jus a DOIS (02) dias de folga do serviço, a serem
gozadas em momento oportuno, mediante requerimento prévio à Coordenadoria de Recursos Humanos, após anuência de seu superior
hierárquico.
3º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO
Mat.

Nome

Função

16263

ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS

Promotora de Justiça

16335

LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS

Promotora de Justiça

10020

ROMANA LEITE VIEIRA

Promotora de Justiça

10018

MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA

Promotor de Justiça

16702

LORENA ARAUJO BEZERRA FERRAZ

Servidora

399

SAYARA DE SOUSA BRITO

Servidora

20032

ELANE LOPES COUTINHO

Servidora
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266

DANIEL RIBEIRO MARQUES

Servidor

16576

DENIS RODRIGUES DE LIMA

Servidor

122

SHAIANNA DA COSTA ARAÚJO

Servidora

138

LIANDRA NOGUEIRA SOARES DA SILVA

Servidora

126

ANNE CAROLINNE CARVALHO GALDINO

Servidora

151

MARIA LUÍSA DA SILVA LIMA

Servidora

15666

CELSO PIRES FERREIRA FILHO

Servidor

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SEECUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2607/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0281866 - CLC/ASSCOMPRAS - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0016.0019013/2022-16,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor João Carlos Barbosa dos Santos, matrícula 15379, para fiscalizar a execução do contrato firmado 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 (CONTRATO Nº 35/2022/PGJ/PI - PGA nº 19.21.0016.0019013/2022-16), cujo objeto é a aquisição
de impressora multifuncional colorida.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2608/2022
O SUPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar
Estadual nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias daProcuradora de JustiçaRAQUEL
DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO, titular da 18ª Procuradoriade Justiça Cível, referentes ao 2º período do exercício de 2022, previstas
para o período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n°1005, de 08/12/2021, ficando 30 (trinta) dias para
usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2609/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias daProcuradora de
JustiçaCLOTILDES COSTA CARVALHO, titular da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, referentes ao 2º período do exercício de 2022, previstas
para o período de 01 a 30 de agosto de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n°1005, de 08/12/2021, ficando 30 (trinta) dias para
usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2610/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias daPromotora de JustiçaRITA DE
FÁTIMA TEIXEIRA MOREIRA E SOUZA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 2º período do exercício de 2022,
previstas para o período de 01 a 30 de agosto de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n°1005, de 08/12/2021, ficando 30 (trinta)
dias para usufruto no período de 01 a 30 de novembro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2611/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
CONCECER, de 08 a 27 de agosto de 2022, 20 (vinte) dias de fériasà Promotora de JustiçaITANIELI ROTONDO SÁ, titular da 2ª Promotoria de
Justiça de Picos, referentes ao 2º período do exercício de 2022, anteriormente previstas para período de 08 de agosto de 2022 a 06 de setembro
de 2022, conforme a Portaria PGJ/PI nº 1813/2022, ficando 10 (dez) dias remanescentes para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA,em Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2612/2022
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO,no uso de suas atribuições legais, considerando o
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Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0015.0020573/2022-09,
RESOLVE
DESIGNAR o (a) servidor (a) NATHALY LIMA CARVALHO, Assessora Ministerial, para, sem prejuízos de suas funções, auxiliar os trabalhos da
Secretaria Unificada de Parnaíba às segundas, terças e quartas-feiras, bem como auxiliar a 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba às quintas e
sextas-feiras, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2613/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias doProcurador de JustiçaHOSAÍAS
MATOS DE OLIVEIRA, titular da 20ª Procuradoria de Justiça Recursal, referentes ao 2º período do exercício de 2022, previstas para o período
de 01 a 30 de agosto de 2022, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n°1005, de 08/12/2021, ficando 30 (trinta) dias para usufruto no
período de 01 a 30 de setembro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2614/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
CONCECER, de 29 de agosto a 10 de setembro de 2022, 13(treze) dias remanescentes de fériasà Promotora de JustiçaITANIELI ROTONDO
SÁ, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Picos, correspondentes ao saldo de 06 (seis) dias de férias referentes ao 1º período do exercício de
2018 e ao saldo de07 (sete) dias de férias referentes ao 1º período do exercício de 2020, conforme a Portaria PGJ/PI nº 378/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA,em Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2615/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
CONCECER, de 03 de outubro a 01 de novembro de 2022, 30(trinta) diasde férias àProcuradora de JustiçaRAQUEL DE NAZARÉ PINTO
COSTA NORMANDO, titular da 18ª Procuradoriade Justiça Cível,referentes ao 1º período do exercício de 2022, anteriormente adiadas conforme
a Portaria PGJ/PI nº 804/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA,em Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2616/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
Processo SEI nº 19.21.0157.0020394/2022-93,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) MARINA LAURA FORTES DE BRITO OLIVEIRA, matrícula nº 20033, do cargo comissionado de Assessor de
Promotoria de Justiça (CC-01), junto à 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, com efeitos retroativos ao dia 26 de julho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2617/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
Processo SEI nº 19.21.0072.0019088/2022-61,
RESOLVE
NOMEAR JESSICA GABRIELA DE SOUZA ABREU, CPF: ***.924.383-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de
Justiça (CC-01), junto à 18ª Promotoria de Justiça de Teresina.
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), 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2618/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018;
CONSIDERANDO as Portarias PGJ/PI nº 2611/2022 e 2614/2022,
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 07 a 10 de setembro de 2022, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
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Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ Nº 2619/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das suas atribuições legais, e considerando a
solicitação contida no Processo SEI Nº 19.21.0721.0020279/2022-73,
RESOLVE
DECLARAR A VACÂNCIA, com fulcro no art. 33, inciso VII, da Lei Complementar Estadual nº 13/94, do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, do quadro de pessoal do Ministério Público do Estado do Piauí com lotação na cidade de Teresina, em
decorrência da posse do servidor CHARLAN SILVA DA CRUZ, matrícula nº 211, em outro cargo inacumulável, com efeitos a partir do dia 27 de
julho de 2022.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional

2. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
[]

2.1. EXTRATOS DE DECISÕES 24837
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0364.0019781/2022-56
Requerente: Wellington Carlos Oliveira de Moraes
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 393/2022
(Sei nº 0277568) e da Controladoria Interna sob nº 535/2022 (Sei nº 0278608), o pagamento de 05 ½ (Cinco e meia) diárias, em favor do
policial militar WELLINGTON CARLOS OLIVEIRA DE MORAES, matrícula nº 15625, devido a seu deslocamento de Teresina-PI para
Cajueiro da Praia - PI e Luís Correia - PI, no período de 17 a 22/07/2022, (incluído o domingo, 17/07, conforme justificativa no
requerimento), para realizar a segurança do ônibus itinerante por ocasião do evento "MP EM AÇÃO-PROCON ITINERANTE", conforme
designado na Portaria PGJ/PI nº 2429/2022 (Sei nº 0276849).
Teresina-PI, 26 de julho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

3. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA
[]

3.1. EXTRATOS DE DECISÕES 24839
DECISÃO EM CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES Nº 31/2022
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA COM ATRIBUIÇÃO CRIMINAL
ESPECIALIZADA EM PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI E EM PROCESSOS RELATIVOS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INQUÉRITO POLICIAL. INDICAMENTO. CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP), EM
CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006), E DE FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69
DO CP). REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. NOVA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. QUESTÃO
AFETA À MATÉRIA EM PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCIDÊNCIA DO ART. 41, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B",
DA RESOLUÇÃO CPJ-MPPI Nº 03/2018. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR ATRIBUIÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA
SUSCITANTE.
1. Conflito negativo de atribuições. Suscitante: 5ª Promotoria de Justiça de Teresina. Suscitada: 7ª Promotoria de Justiça de Teresina.
2. Inquérito policial concluído com o indiciamento em razão da suposta prática do crime prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP),
em contexto da Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha; e de furto (art. 155, caput, do CP), em concurso material (art. 69 do CP).
3. A conclusão da autoridade policial registrada no inquérito não vincula a opinião que o Ministério Público formará a respeito dos fatos
investigados.
4. Na fase da persecução penal, dúvidas acerca do elemento subjetivo devem ser dirimidas em favor da sociedade, o que enseja a atuação da
Promotoria de Justiça com atribuição específica nos processos relativos a crimes de competência do Tribunal do Júri, nas medidas cautelares,
inquéritos policiais, peças de informação e autos de prisão em flagrante relativos aos crimes dolosos contra a vida.
5. Conflito conhecido e dirimido, declarando a atribuição da Promotoria de Justiça suscitante para atuar nos Autos Judiciais nº 080285309.2022.8.18.0031.
Teresina (PI), datado e assinado eletronicamente.
RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA
Subprocurador de Justiça Administrativo

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS24812
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALTOS
PROCESSO Nº: 0001603-06.2020.8.18.0140
CLASSE: AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (280)
ASSUNTO(S): [Crimes de Trânsito]
INTERESSADO: CENTRAL DE FLAGRANTES DE TERESINA - PI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
INTERESSADO: RAIMUNDO NONATO PINTO DA SILVA
SIMP: 004174-041/2021
DECISÃO
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante que narra a prática do crime previsto no artigo 306 do CTB, tendo como investigado RAIMUNDO
NONATO PINTO DA SILVA, RG nº 35864107867 SSP/PI, CPF nº 35864107867, residente na Rua Perimetral I, Q-I, Lote 8, Nº 386, Centro, AltosPI.
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Assim, mostra-se oportuno viabilizar ao investigado a análise fragmentada relativa ao ANPP e institutos despenalizantes previstos na Lei n.º
9.099/95, razão pela qual determino a SU/Altos que junte aos autos pesquisa em PJe/Themis relativa ao mesmo.
Inexistindo, informações de condenações em face do investigado, consoante apregoa o art. 28-A do CPP, em face dos requisitos legais exigidos,
vislumbra-se a possibilidade de propositura de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP ao investigado quanto ao delito do 306 do CTB.
Dessa forma, constatando-se a primariedade do investigado, notifique-se o mesmo para que se manifeste quanto o interesse em discutir e firmar
ANPP no prazo corrido de 10(dez) dias, fornecendo, desde logo, meio telemático de contato (e-mail e whatsapp), advertindo-lhe que a inércia
será interpretada pelo Ministério Público como desejo de não celebrar o referido acordo.
Manifestando-se o investigado positivamente pelo ANPP, designe-se audiência eletrônica para discussão de seus termos, a ser agendada
conforme pauta disponibilizada pelo gabinete desta Promotoria, notificando-o para comparecimento, fazendo-se constar advertência de que
deverá se fazer acompanhar por advogado ou defensor público.
Para todos os atos retro, havendo advogado constituído seja o mesmo igualmente notificado, se possível, por e-mail. Não havendo, seja a DPE
notificada de todos os atos, preferencialmente, via e-mail institucional.
Quando da notificação para a audiência, seja a notificada informada que deverá disponibilizar via e-mail à SU, no prazo de até 72 (setenta e
duas) horas antes da audiência, e-mail e contato telefônico com WhatsApp para uso, bem como que o não ingresso no link da reunião a se
realizar na data e horário retro, a ser informado via WhatsApp e e-mail pela SU e testado antes do ato, será ato de resposta do notificado
interpretado como desinteresse no ANPP para todos os fins de Direito.
Nomeia-se para fins de secretariamento do presente ANPP, a Diretora da SU/Altos, servidora do MP/PI, ou quem por esta for designado em
delegação.
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n. 931/2019.
Altos/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R.MP.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça

4.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA 24813
Notícia de Fato nº 14/2022
SIMP Nº 000145-246/2022
DESPACHO DE CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
Cuidam os autos de Notícia de Fato instaurada mediante recebimento do Ofício nº 005/2022 - CMM/JGRF de lavra do vereador José Garcia
Ramos Fernandes, relativo a suposto acúmulo ilegal de cargos públicos pelo Sr. RAIMUNDO NONATO DIAS LIARTE.
Segundo o descrito no ofício em apreço, o denunciante relatou que o Sr. Raimundo Nonato Liarte, atual Secretário Municipal de Assistência
Social de Madeiro/PI e Agente Técnico de Combate a Endemias em Joca Marques/PI, acumularia cargos públicos de forma ilegal, tendo em vista
que a Constituição Federal expressa claramente no Art. 37, inciso XVI as possibilidades de acumulação de cargo ou função pública de dedicação
exclusiva com qualquer outro cargo ou função, pública ou privada.
Em sede de diligências iniciais, esta Promotoria de Justiça expediu os Ofícios nº 226/2022 e 227/2022 às Prefeituras Municipais de Joca
Marques e Madeiro, respectivamente, com solicitação de informações e encaminhamento de documentação comprobatória.
Em atenção ao ofício ministerial, a Prefeitura Municipal de Joca Marques informou que o Sr. RAIMUNDO LIARTE não é servidor público
efetivo do município, mas sim contratado temporário. Ademais, o Município de Joca Marques informou que expedira notificação ao
investigado para apresentar suas justificativas sob o caso em comento, a fim de regularizar a situação posta.
Por sua vez, o Município de Madeiro informou que o servidor é funcionário público concursado, mas atualmente está exercendo cargo
comissionado de Secretário Municipal, com afastamento do cargo efetivo.
Como documentação comprobatória, a Prefeitura Municipal de Madeiro encaminhou o seguinte: a) Termo de posse ao cargo de auxiliar de
serviços gerais (concurso público realizado em 06/07/1997); b) Declaração/requerimento de exoneração ao cargo de serviços gerais datado de
20/03/2007; c) Termo de posse ao cargo fiscal de vigilância sanitária (concurso público realizado em 21/01/2007); d) Portaria de Nomeação ao
cargo em comissão de Secretário Municipal de Assistência Social datada de 17/01/2022; e) Ficha financeira - Fiscal de Vigilância Sanitária; f)
Ficha financeira - Secretário Municipal de Assistência Social; g) Requerimento de afastamento e opção de rendimentos datado de 17/01/2022;
(ID. 53835791).
Enfim, os autos vieram-me conclusos para despacho, eis que o prazo do procedimento está expirado.
É o relatório.
Diante do vencimento do prazo para tramitação da NF, previsto no caput do art. 3º, da Resolução 174/2017 do CNMP, bem como da
impossibilidade de findar este procedimento no prazo determinado, eis que é imprescindível apurar a suposta acumulação ilegal de cargos
públicos pelo Sr. RAIMUNDO NONATO DIAS LIARTE, converto a presente Notícia de Fato em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, com fulcro
no art. 2º, § 4º e 6º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP.
Baixe-se Portaria.
Registros necessários no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 22 de julho de 2022.
MÁRCIA AÍDA DE LIMA SILVA
Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior
respondendo pela Promotoria de Justiça de Luzilândia
Portaria PGJ/PI nº 2336/2022
PORTARIA Nº 46/2022
Conversão da Notícia de Fato nº. 14/2022, registrada no SIMP sob o protocolo nº 000145-246/2022, em Procedimento Preparatório nº. 14/2022,
com a finalidade de apurar a suposta acumulação ilegal de cargos públicos pelo Sr. RAIMUNDO NONATO DIAS LIARTE.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por sua representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Luzilândia, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e,
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem atribuições para zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo todas as medidas necessárias para suas garantias;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, §4º e §6º da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser
instaurado procedimento preparatório para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério
Público, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
CONSIDERANDO que a Constituição e a legislação infraconstitucional pertinente conferem ao Ministério Público para, em sede de inquérito civil
público ou procedimento administrativo, promover a averiguação de atos lesivos ao ERÁRIO PÚBLICO e realizar ou requisitar as diligências
necessárias ao esclarecimento dos fatos;
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CONSIDERANDO que a regra constitucional prevista no art. 37, XVI veda qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários, com observância de: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro técnico
ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
CONSIDERANDO que essa vedação de acumular também se estende a empregos e funções públicas e abrange autarquias, fundações,
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Público,
porquanto a norma constitucional, ao adotar a expressão cargo público, o fez no sentido amplo da palavra;
CONSIDERANDO que as exceções admitidas não comportam interpretação extensiva e que o preenchimento dos requisitos necessários à
admissibilidade da acumulação deve ser examinado com rigor;
CONSIDERANDO que as regras constitucionais de acumulação de cargos e vencimentos no setor público são de observância obrigatória pelos
Estados e Municípios, que não poderão se afastar das hipóteses taxativamente previstas na Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é dever da Administração Pública, atendendo ao princípio da isonomia, conferir tratamento igualitário aos administrados
que se encontram em situação similar;
CONSIDERANDO que a averiguação das situações que configuram acúmulo ilegal de cargos públicos é dever da administração pública e que a
continuidade dessas situações gera grave dano ao erário, além de comprometer a moralidade e eficiência do serviço público;
CONSIDERANDO que devido à impossibilidade de interpretação extensiva da regra constitucional restritiva, o cargo de Secretário Municipal,
cargo de natureza política, não se insere nas categorias definidas no art. 37, XVI e XVII da Constituição Federal, o que impossibilita sua
acumulação com qualquer outro cargo público;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 14/2022 foi instaurada no âmbito desta Promotoria de Justiça, mediante recebimento de ofício relativo
a suposto acúmulo ilegal de cargos públicos pelo Sr. RAIMUNDO NONATO DIAS LIARTE;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
CONSIDERANDO que a expiração do prazo de conclusão da Notícia de Fato e a impossibilidade de findar este procedimento no prazo
determinado, eis que é imprescindível apurar a suposta acumulação ilegal de cargos públicos pelo Sr. RAIMUNDO NONATO DIAS LIARTE, nos
termos do art. 2º, § 4º e 6º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP.
RESOLVE
Converter a Notícia de Fato nº 14/2022 em Procedimento Preparatório nº 14/2022, na forma dos parágrafos 4º a 7º do art. 2º da Resolução
CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007, e Resolução nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, a fim
de apurar a suposta acumulação ilegal de cargos públicos pelo Sr. RAIMUNDO NONATO DIAS LIARTE, determinando as seguintes
providências:
Autuação da presente Portaria, acompanhado dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme
determina o art. 8º da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério público do Estado do Piauí;
Remessa desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público - CACOP/MPPI, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na imprensa
oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI, e
artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
Expedição de notificação ao Sr. RAIMUNDO NONATO DIAS LIARTE, com cópia da presente portaria, para apresentar manifestação sobre o
objeto desta investigação, na forma do art. 22, parágrafo único da Lei nº 8.429/92, no prazo de 15 (quinze) dias;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a servidora Meg Maria da Conceição Vaz Coêlho Fraga, lotada nesta Promotoria de
Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Luzilândia (PI), 22 de julho de 2022.
MÁRCIA AÍDA DE LIMA SILVA
Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior
respondendo pela Promotoria de Justiça de Luzilândia
Portaria PGJ/PI nº 2336/2022
Notícia de Fato nº 41/2022
SIMP Nº 000367-246/2022
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada mediante recebimento de ofício, de lavra do advogado Franas Machado Oliveira (OAB/PI nº 18.593),
relativo a suposta irregularidade referente à aplicação de recursos para a execução de um programa que tem como objetivo a confecção e
fornecimento de próteses dentárias no Município de Madeiro/PI.
Segundo o descrito no ofício em apreço, o denunciante relatou que mensalmente o Município de Madeiro recebe recursos referente a um
programa cujo objetivo é a confecção e fornecimento de próteses dentárias aos munícipes.
Ocorre que, em buscas realizadas junto aos órgãos municipais, constatou que no ano de 2021, até o mês de novembro, o referido recurso era
utilizado, mas não consta na base de dados governamentais a relação dos beneficiários das próteses.
O denunciante afirmou, ainda, que há indícios de fraudes em documentos para alimentar o sistema do Ministério da Saúde, para que o recurso
não fosse suspenso.
Em sede de diligência inicial, esta Promotoria de Justiça expediu o Ofício nº 329/2022 ao noticiante para que apresentasse elementos de prova
(documentos, fotos ou quaisquer outros elementos), considerando a imperiosa necessidade de complementação da denúncia.
Verifica-se, contudo, que embora devidamente oficiado para complementar a denúncia, conforme se infere em certidão de ID. 53946385,
até a presente data não consta nos autos resposta ao aludido ofício tampouco justificativa sob não a apresentar no prazo estabelecido.
É o relatório.
Nos termos do art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I -o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº 189,
de 18 de junho de 2018)
II -a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à
intimação para complementá-la."
Cumpre ressaltar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de
probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a busca de informações que possam ser utilizados
como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
No caso em apreço, observa-se que não há nos autos elementos de prova para a devida instrução do presente procedimento, embora o
noticiante mencione indícios de fraudes em documentos e tenha sido devidamente oficiado para complementação da denúncia,
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quedando-se inerte.
Forçoso, pois, reconhecer que não existe fundamento para adoção de quaisquer outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e artigo 4º,
inciso III, da Resolução nº 189/2018 do CNMP.
Dê ciência ao noticiante da decisão de arquivamento, cabendo recurso no prazo de 10 (dez) dias, informando que o recurso deverá ser
protocolado na secretaria desta Promotoria. Não havendo recurso, arquive-se os autos nesta Promotoria. Caso haja recurso, este será juntado
aos autos e devera ser remetido, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público, caso não haja reconsideração.
Para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Registre-se.
Luzilândia (PI), 26 de julho de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Notícia de Fato nº 42/2022
SIMP Nº 000364-246/2022
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada mediante recebimento de ofício, de lavra do advogado Franas Machado Oliveira (OAB/PI nº 18.593),
relativo a suposta violação à Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Segundo o descrito no ofício em apreço, o denunciante relatou que as notas fiscais referentes a medicamentos adquiridos pela Secretaria
Municipal de Madeiro junto a empresa Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos LTDA, foram empenhadas no dia 05 de fevereiro de 2021,
totalizando o valor equivalente a R$ 165.521,45 (cento e sessenta e cinco mil e quinhentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos).
Afirmou o noticiante que tais notas fiscais pertencem ao ano de 2020, contrariando, portanto, a Lei nº 4.320/64.
Em sede de diligência inicial, esta Promotoria de Justiça expediu o Ofício nº 327/2022 ao noticiante para que apresentasse elementos de prova
(documentos, fotos ou quaisquer outros elementos), considerando a imperiosa necessidade de complementação da denúncia.
Verifica-se, contudo, que embora devidamente oficiado para complementar a denúncia, conforme se infere em certidão de ID. 53946545,
até a presente data não consta nos autos resposta ao aludido ofício tampouco justificativa sob não a apresentar no prazo estabelecido.
É o relatório.
Nos termos do art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato será arquivada quando:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I -o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº 189,
de 18 de junho de 2018)
II -a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à
intimação para complementá-la."
Cumpre ressaltar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de
probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a busca de informações que possam ser utilizados
como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
No caso em apreço, observa-se que não há nos autos elementos de prova para a devida instrução do presente procedimento, embora o
noticiante faça menção à notas fiscais e tenha sido devidamente oficiado para complementação da denúncia, quedando-se inerte.
Forçoso, pois, reconhecer que não existe fundamento para adoção de quaisquer outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e artigo 4º,
inciso III, da Resolução nº 189/2018 do CNMP.
Dê ciência ao noticiante da decisão de arquivamento, cabendo recurso no prazo de 10 (dez) dias, informando que o recurso deverá ser
protocolado na secretaria desta Promotoria. Não havendo recurso, arquive-se os autos nesta Promotoria. Caso haja recurso, este será juntado
aos autos e devera ser remetido, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público, caso não haja reconsideração.
Para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Registre-se.
Luzilândia (PI), 26 de julho de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

4.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ELESBÃO VELOSO - 48ª ZONA ELEITORAL24814
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
48ª ZONA ELEITORAL - ELESBÃO VELOSO/PI
PORTARIA INAUGURAL
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 01/2022
Objeto: Instaurar Procedimento Administrativo Eleitoral visando acompanhar e fiscalizar os atos eleitorais dos partidos políticos/candidatos e
eleitores durante as eleições do ano de 2022, cuja atribuição seja da 10ª Zona Eleitoral.
O Representante do Ministério Público Eleitoral nesta zona, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem no uso das atribuições
previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 8º, III e IV, da Resolução CNMP Nº 174/2017 e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral fiscalizar a fiscalização do processo eleitoral;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que já se iniciou o Calendário das eleições do ano de 2022, sendo necessária a atuação contínua e efetiva do Ministério
Público Eleitoral a fim de fiscalizar e garantir a legalidade de todo o trâmite das eleições anuais;
CONSIDERANDO que o Procurador-Regional Eleitoral expediu a Recomendação PRE/PI n. 03/2022, visando garantir a observância à legislação
eleitoral e coibir a prática da propaganda eleitoral antecipada e irregular e demais ilícitos porventura exsurgentes, e, por meio do Ofício Circular n.
43/2022/GABPRE/PRPI, foi solicitado aos membros de primeiro grau a remessa do expediente recomendatório aos órgãos partidários das
respectivas circunscrições em que oficiam.
RESOLVE:
Instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 01/2022 (000001-169/2022), a fim de acompanhar e fiscalizar os atos
eleitorais dos partidos políticos/candidatos e eleitores durante as eleições do ano de 2022, cuja atribuição seja da 48ª Zona Eleitoral, e
determinando desde logo:
1. AUTUAÇÃO da presente Portaria, juntamente dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos no SIMP;
2. REMESSA desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Cartório Eleitoral da 48ª Zona Eleitoral, e à Procuradoria Regional
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Eleitoral do Piauí, para conhecimento;
3. REMESSA desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça;
4. REMESSA de cópia da Recomendação PRE/PI n. 03/2022, com o auxílio do Cartório Eleitoral, aos Diretórios Municipais dos Partidos Políticos
da 48ª Zona Eleitoral;
5. NOTIFIQUE-SE todos os contatos dos Diretórios Municipais dos Partidos Políticos da 48ª Zona Eleitoral sobre a instauração desde
procedimento, bem como da reunião agendada para o dia 29 de agosto de 2022, às 11h, no auditório do fórum da Comarca de Elesbão Veloso;
6. COMUNIQUE-SE o Magistrado que atua na 48ª ZE, sobre a instauração e sobre a reunião.
Após autuação, registro e cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para as demais providências.
Nomeia-se a Assessora de Promotoria de Justiça Larissa Maria Soares Martins para secretariar este Procedimento, como determina o art. 4º,
inciso V, da Resolução nº 23 do CNMP.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Elesbão Veloso-PI, 12 de julho de 2022.
(assinado digitalmente)
JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ
Promotora Eleitoral - 48º ZE

4.4. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS24815
6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Averiguar a integração do município de São José do Piauí ao Sistema Nacional de Trânsito, no âmbito da competência legislativa imposta
no Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97).
SIMP 000046-093/2022
PORTARIA nº 45/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por este
Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no uso de suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da
Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a", da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDOcompetir ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Constituição Federal,
dentre eles os princípios da legalidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas
destinadas a assegurar esse direito (art. 1º, § 2º);
CONSIDERANDOque o Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, nos termos do
art. 7º do CTB, cabendo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios organizar os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações (art. 8º do mesmo Código);
CONSIDERANDO que os arts. 21, 24 e 74 a 76 do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem obrigações para os municípios pertinentes à
gestão do trânsito nas vias municipais;
CONSIDERANDO que o descumprimento do estabelecido nos os arts. 21, 24 e 74 a 76 do CTB tem causado diversas infrações administrativas e
penais,
estabelecidas nos artigos 228, 303, 307, 309, 310 e 311, todos do CTB;
CONSIDERANDOque em grande parte a contravenção penal de perturbação do sossego - art. 42 da Lei de Contravenções Penais - é causada
por sons automotivos (paredões e etc.);
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO,
adotando-se as seguintes providências:
Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ nº
931/2019);
Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico, à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí e à Secretaria Geral do Ministério
Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia da presente, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI;
Oficie-se o Prefeito Municipal de São José do Piauí, oExmo.Admaelton Bezerra Sousa, REQUISITANDO, no prazo de 10 (dez) dias
úteis,informações por escrito e fundamentadas, instruindo-se com documentos, sobre a existência de:
Órgão executivo de trânsito municipal ou convênios celebrados com os demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito para a
fiscalização de trânsito;
Convênio com a Polícia Militar para a fiscalização dos sons automotivos (paredões e etc.) ou órgão municipal para fins de
cumprimento do art. 228 do CTB;
Implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dispositivos e os equipamentos de controle viário.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação de instauração de procedimento administrativo e de requisição formulada pelo Ministério Público,
com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de praxe.
Procedidas às diligências e encerrado o prazo para resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIOVERDEJOG.JÚNIOR
Promotor de Justiça
6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Averiguar a integração do município de Santana do Piauí ao Sistema Nacional de Trânsito, no âmbito da competência legislativa imposta
no Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97).
SIMP 000042-093/2022
PORTARIA nº 41/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por este
Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no uso de suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da
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Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a", da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDOcompetir ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Constituição Federal,
dentre eles os princípios da legalidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas
destinadas a assegurar esse direito (art. 1º, § 2º);
CONSIDERANDOque o Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, nos termos do
art. 7º do CTB, cabendo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios organizar os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações (art. 8º do mesmo Código);
CONSIDERANDO que os arts. 21, 24 e 74 a 76 do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem obrigações para os municípios pertinentes à
gestão do trânsito nas vias municipais;
CONSIDERANDO que o descumprimento do estabelecido nos os arts. 21, 24 e 74 a 76 do CTB tem causado diversas infrações administrativas e
penais,
estabelecidas nos artigos 228, 303, 307, 309, 310 e 311, todos do CTB;
CONSIDERANDOque em grande parte a contravenção penal de perturbação do sossego - art. 42 da Lei de Contravenções Penais - é causada
por sons automotivos (paredões e etc.);
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO,
adotando-se as seguintes providências:
Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ nº
931/2019);
Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico, à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí e à Secretaria Geral do Ministério
Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia da presente, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI;
Oficie-se a Prefeita Municipal de Santana do Piauí, a Exma. MariaJosédeSousaMoura,REQUISITANDO,
noprazode10(dez)diasúteis,informações por escrito e fundamentadas, instruindo-se com documentos, sobre a existência de:
Órgão executivo de trânsito municipal ou convênios celebrados com os demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito para a
fiscalização de trânsito;
Convênio com a Polícia Militar para a fiscalização dos sons automotivos (paredões e etc.) ou órgão municipal para fins de
cumprimento do art. 228 do CTB;
Implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dispositivos e os equipamentos de controle viário.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação de instauração de procedimento administrativo e de requisição formulada pelo Ministério Público,
com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de praxe.
Procedidas às diligências e encerrado o prazo para resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIOVERDEJOG.JÚNIOR
Promotor de Justiça
6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Averiguar a integração do município de Picos-PI ao Sistema Nacional de Trânsito, no âmbito da competência legislativa imposta no
Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97).
SIMP 000041-093/2022
PORTARIA nº 40/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por este
Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no uso de suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da
Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a", da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDOcompetir ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Constituição Federal,
dentre eles os princípios da legalidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas
destinadas a assegurar esse direito (art. 1º, § 2º);
CONSIDERANDOque o Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, nos termos do
art. 7º do CTB, cabendo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios organizar os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações (art. 8º do mesmo Código);
CONSIDERANDO que os arts. 21, 24 e 74 a 76 do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem obrigações para os municípios pertinentes à
gestão do trânsito nas vias municipais;
CONSIDERANDO que o descumprimento do estabelecido nos os arts. 21, 24 e 74 a 76 do CTB tem causado diversas infrações administrativas e
penais,
estabelecidas nos artigos 228, 303, 307, 309, 310 e 311, todos do CTB;
CONSIDERANDOque em grande parte a contravenção penal de perturbação do sossego - art. 42 da Lei de Contravenções Penais - é causada
por sons automotivos (paredões e etc);
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO,
adotando-se as seguintes providências:
Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ nº
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931/2019);
Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico, à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí e à Secretaria Geral do Ministério
Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia da presente, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI;
Oficie-se o Prefeito Municipal de Picos-PI, o Exmo. Gil Marques deMedeiros, REQUISITANDO, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informações
por escrito e fundamentadas, instruindo-se com documentos, sobre a existência de:
Órgão executivo de trânsito municipal ou convênios celebrados com os demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito para a
fiscalização de trânsito;
Convênio com a Polícia Militar para a fiscalização dos sons automotivos (paredões e etc.) ou órgão municipal para fins de cumprimento do art.
228 do CTB;
Implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização,
dispositivos e os equipamentos de controle viário.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação de instauração de procedimento administrativo e de requisição formulada pelo Ministério Público,
com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de praxe.
Procedidas às diligências e encerrado o prazo para resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIOVERDEJOG.JÚNIOR
Promotor de Justiça
6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Averiguar a integração do município de Aroeiras do Itaim-PI ao Sistema Nacional de Trânsito, no âmbito da competência legislativa
imposta no Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97).
SIMP 000045-093/2022
PORTARIA nº 44/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por este
Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no uso de suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da
Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a", da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDOcompetir ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Constituição Federal,
dentre eles os princípios da legalidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas
destinadas a assegurar esse direito (art. 1º, § 2º);
CONSIDERANDOque o Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, nos termos do
art. 7º do CTB, cabendo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios organizar os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações (art. 8º do mesmo Código);
CONSIDERANDO que os arts. 21, 24 e 74 a 76 do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem obrigações para os municípios pertinentes à
gestão do trânsito nas vias municipais;
CONSIDERANDO que o descumprimento do estabelecido nos os arts. 21, 24 e 74 a 76 do CTB tem causado diversas infrações administrativas e
penais,
estabelecidas nos artigos 228, 303, 307, 309, 310 e 311, todos do CTB;
CONSIDERANDOque em grande parte a contravenção penal de perturbação do sossego - art. 42 da Lei de Contravenções Penais - é causada
por sons automotivos (paredões e etc.);
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO,
adotando-se as seguintes providências:
Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ nº
931/2019);
Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico, à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí e à Secretaria Geral do Ministério
Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia da presente, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI;
Oficie-se o Prefeito Municipal de Aroeiras do Itaim-PI, o Exmo.Edmilson Francisco de Deus, REQUISITANDO, no prazo de 10 (dez) dias
úteis,informações por escrito e fundamentadas, instruindo-se com documentos, sobre a existência de:
Órgão executivo de trânsito municipal ou convênios celebrados com os demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito para a
fiscalização de trânsito;
Convênio com a Polícia Militar para a fiscalização dos sons automotivos (paredões e etc.) ou órgão municipal para fins de
cumprimento do art. 228 do CTB;
Implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dispositivos e os equipamentos de controle viário.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação de instauração de procedimento administrativo e de requisição formulada pelo Ministério Público,
com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de praxe.
Procedidas às diligências e encerrado o prazo para resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIOVERDEJOG.JÚNIOR
Promotor de Justiça
6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Averiguar a integração do município de Sussuapara-PI ao Sistema Nacional de Trânsito, no âmbito da competência legislativa imposta no
Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97).
SIMP 000044-093/2022
PORTARIA nº 43/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por este
Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no uso de suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da
Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a", da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
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ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDOcompetir ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Constituição Federal,
dentre eles os princípios da legalidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas
destinadas a assegurar esse direito (art. 1º, § 2º);
CONSIDERANDOque o Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, nos termos do
art. 7º do CTB, cabendo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios organizar os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações (art. 8º do mesmo Código);
CONSIDERANDO que os arts. 21, 24 e 74 a 76 do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem obrigações para os municípios pertinentes à
gestão do trânsito nas vias municipais;
CONSIDERANDO que o descumprimento do estabelecido nos os arts. 21, 24 e 74 a 76 do CTB tem causado diversas infrações administrativas e
penais,
estabelecidas nos artigos 228, 303, 307, 309, 310 e 311, todos do CTB;
CONSIDERANDOque em grande parte a contravenção penal de perturbação do sossego - art. 42 da Lei de Contravenções Penais - é causada
por sons automotivos (paredões e etc.);
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO,
adotando-se as seguintes providências:
Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ nº
931/2019);
Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico, à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí e à Secretaria Geral do Ministério
Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia da presente, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI;
Oficie-se o Prefeito Municipal de Sussuapara-PI, o Exmo. NaertonSilva Moura, REQUISITANDO, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informações
por escrito e fundamentadas, instruindo-se com documentos, sobre a existência de:
Órgão executivo de trânsito municipal ou convênios celebrados com os demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito para a
fiscalização de trânsito;
Convênio com a Polícia Militar para a fiscalização dos sons automotivos (paredões e etc.) ou órgão municipal para fins de cumprimento do art.
228 do CTB;
Implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dispositivos e os equipamentos de controle viário.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação de instauração de procedimento administrativo e de requisição formulada pelo Ministério Público,
com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de praxe.
Procedidas às diligências e encerrado o prazo para resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIOVERDEJOG.JÚNIOR
Promotor de Justiça
6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Averiguar a integração do município de Santo Antônio de Lisboa-PI ao Sistema Nacional de Trânsito, no âmbito da competência
legislativa imposta no Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97).
SIMP 000050-093/2022
PORTARIA nº 49/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por este
Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no uso de suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da
Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a", da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDOcompetir ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Constituição Federal,
dentre eles os princípios da legalidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas
destinadas a assegurar esse direito (art. 1º, § 2º);
CONSIDERANDOque o Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, nos termos do
art. 7º do CTB, cabendo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios organizar os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações (art. 8º do mesmo Código);
CONSIDERANDO que os arts. 21, 24 e 74 a 76 do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem obrigações para os municípios pertinentes à
gestão do trânsito nas vias municipais;
CONSIDERANDO que o descumprimento do estabelecido nos os arts. 21, 24 e 74 a 76 do CTB tem causado diversas infrações administrativas e
penais,
estabelecidas nos artigos 228, 303, 307, 309, 310 e 311, todos do CTB;
CONSIDERANDOque em grande parte a contravenção penal de perturbação do sossego - art. 42 da Lei de Contravenções Penais - é causada
por sons automotivos (paredões e etc.);
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO,
adotando-se as seguintes providências:
Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ nº
931/2019);
Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico, à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí e à Secretaria Geral do Ministério
Página 14

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1146 Disponibilização: Quarta-feira, 27 de Julho de 2022 Publicação: Quinta-feira, 28 de Julho de 2022

Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia da presente, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI;
Oficie-se o Prefeito Municipal de Santo Antônio de Lisboa-PI, oExmo. Francisco Karlos Leal Gomes, REQUISITANDO, no prazo de 10
(dez)dias úteis, informações por escrito e fundamentadas, instruindo-se com documentos, sobre a existência de:
Órgão executivo de trânsito municipal ou convênios celebrados com os demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito para a
fiscalização de trânsito;
Convênio com a Polícia Militar para a fiscalização dos sons automotivos (paredões e etc.) ou órgão municipal para fins de
cumprimento do art. 228 do CTB;
Implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dispositivos e os equipamentos de controle viário.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação de instauração de procedimento administrativo e de requisição formulada pelo Ministério Público,
com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de praxe.
Procedidas às diligências e encerrado o prazo para resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIOVERDEJOG.JÚNIOR
Promotor de Justiça
6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Averiguar a integração do município de Geminiano-PI ao Sistema Nacional de Trânsito, no âmbito da competência legislativa imposta no
Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97).
SIMP 000043-093/2022
PORTARIA nº 42/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por este
Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no uso de suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da
Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a", da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDOcompetir ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Constituição Federal,
dentre eles os princípios da legalidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas
destinadas a assegurar esse direito (art. 1º, § 2º);
CONSIDERANDOque o Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, nos termos do
art. 7º do CTB, cabendo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios organizar os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações (art. 8º do mesmo Código);
CONSIDERANDO que os arts. 21, 24 e 74 a 76 do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem obrigações para os municípios pertinentes à
gestão do trânsito nas vias municipais;
CONSIDERANDO que o descumprimento do estabelecido nos os arts. 21, 24 e 74 a 76 do CTB tem causado diversas infrações administrativas e
penais,
estabelecidas nos artigos 228, 303, 307, 309, 310 e 311, todos do CTB;
CONSIDERANDOque em grande parte a contravenção penal de perturbação do sossego - art. 42 da Lei de Contravenções Penais - é causada
por sons automotivos (paredões e etc.);
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO,
adotando-se as seguintes providências:
Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ nº
931/2019);
Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico, à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí e à Secretaria Geral do Ministério
Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia da presente, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI;
Oficie-se o Prefeito Municipal de Geminiano-PI, o Exmo. ErculanoEdimilsondeCarvalho,REQUISITANDO,
noprazode10(dez)diasúteis,informações por escrito e fundamentadas, instruindo-se com documentos, sobre a existência de:
Órgão executivo de trânsito municipal ou convênios celebrados com os demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito para a
fiscalização de trânsito;
Convênio com a Polícia Militar para a fiscalização dos sons automotivos (paredões e etc.) ou órgão municipal para fins de
cumprimento do art. 228 do CTB;
Implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dispositivos e os equipamentos de controle viário.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação de instauração de procedimento administrativo e de requisição formulada pelo Ministério Público,
com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de praxe.
Procedidas às diligências e encerrado o prazo para resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIOVERDEJOG.JÚNIOR
Promotor de Justiça

4.5. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS24816
Inquérito Civil n. 025.2021 SIMP nº 000003.088.2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de inquérito civil instaurado para averiguar possível ato de improbidade administrativa decorrente do descumprimento do princípio da
legalidade e moralidade administrativa e, por conseguinte, desrespeito público a obrigação legalmente imposta de fazer, ante a contratação
irregular dos servidores, a seguir listados, para o cargo de enfermeiro ESF pelo gestor do Município de Picos-PI no ano de 2019, o Sr. José
Walmir de Lima:
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOA SORTE (04.02.2019):JOSEANE DE ANDRADE LIMA (CPF 04843333301)
-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CECÍLIA DE SOUSA NERI (04.02.2019): GIGLIOLLA DE MOURA MACEDO (CPF 02446881335)
-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONDURU: EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANCA NERES (CPF 02687190390)
-UNIDADE BASICA DE SAUDE DAS PEDRINHAS: FABRICIA BORGES DE SOUSA (CPF 01762972352)-UNIDADE BASICA DE SAUDE DE
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ESTRIVARIA: LOURENA KARLA RODRIGUES DE MOURA E SILVA (CPF 90621654353)
-UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FATIMA DO PIAUI: RICARDO PAULINO DE ARAUJO (CPF 96163844300)
-UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BELO NORTE: JOSEANE DE ANDRADE LIMA (CPF 04843333301), MICHERLLA DE BRITO
ALMEIDA (CPF 00997120401), NAYANA FERREIRA DA SILVA (CPF 02937963358).
-UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO PAROQUIAL: DENISE DE SOUSA LEAL (CPF 01154057399)-UNIDADE BASICA DE SAUDE
DONA SANTA NUNES: SANDRA KARIELLY DE ALENCAR (CPF 87335158320).
Realizou-se download do processo n. 0801992-25.2019.8.18.0032 e procedeu-se à juntada nos presentes autos (Juntada de ID: nº ID: nº
31079127).
Realizou-se pesquisa no sistema SAGRES/TCE a fim de juntar aos autos o número total de servidores que ocuparam o cargo de enfermeiro no
município de Picos contratados de maneira precária no período citado. A diligência foi cumprida (ID: nº 31087193), mas seu cumprimento não
obteve o resultado desejado, diante do excessivo tamanho da documentação adquirida, que resulta na impraticabilidade da análise dos aludidos
documentos.
Empós, com cópia integral dos autos, solicitou-se à Prefeitura Municipal de Picos que apresentasse manifestação sobre as possíveis
contratações para o cargo de enfermeiro em desrespeito a ordem de classificação fixada pelo concurso ainda vigente. No que se refere
ao cumprimento desta diligência, há nos autos apenas o Ofício nº 591/2020 (ID: nº 31087219), sem comprovante de envio ou recebimento, nem
resposta.
Realizou-se pesquisa no site do CNES buscando verificar se os servidores citados anteriormente foram contratados pelo Município de Picos nos
anos de 2020 e 2021.
Ainda, realizou-se pesquisa junto ao Portal do Conveniado TCE-PI buscando identificar o vínculo e remuneração dos servidores contratados para
o cargo de Enfermeiro pelo Município de Picos-PI do ano de 2019 até a presente data.
A seguir constam os resultados das citadas pesquisas, sendo indicados os vínculos na forma como constam no Portal Conveniado TCE-PI junto
das remunerações totais recebidas nos anos pesquisados pelos servidores:
JOSEANE DE ANDRADE LIMA (CPF 04843333301), pesquisa CNES (ID: nº 33322715) e Portal do Conveniado (ID: nº 34634988):
2019: contratação por excepcional interesse público, R$ 11.760,00 (onze mil e setecentos e sessenta reais);
2020: contratação por excepcional interesse público, R$ 36.867,00 (trinta e seis mil e oitocentos e sessenta e sete reais);
2021: nada consta.
GIGLIOLLA DE MOURA MACEDO (CPF 02446881335), pesquisa CNES (ID: nº 33322852) e Portal do Conveniado (ID: nº 53294352):
2019: emprego público, R$ 122.549,85 (cento e vinte e dois mil e quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos);
2020: contratação por excepcional interesse público, R$ 130.831,49 (cento e trinta mil e oitocentos e trinta e um reais e quarenta nove centavos);
2021: contrato por excepcional interesse público, R$ 25.973,33 (vinte e cinco mil e novecentos e setenta e três reais e trinta e três centavos).
EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANCA NERES (CPF 02687190390), pesquisa CNES (ID: nº 33322935) e Portal do Conveniado (ID: nº
53295742):
2019: emprego público, R$ 129.438,86 (cento e vinte nove mil e quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos);
2020: contrato por excepcional interesse público, R$ 148.194,48 (cento e quarenta e oito mil e cento de noventa e quatro reais e quarenta e oito
centavos);
2021: nada consta.
FABRICIA BORGES DE SOUSA (CPF 01762972352), pesquisa CNES (ID: nº 33322973) e Portal do Conveniado (ID: nº 53295996):
2019: emprego público R$ 91.409,19 (noventa e um mil e quatrocentos e nove reais e dezenove centavos);
2020: contratação por excepcional interesse público R$ 46.464,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos e quatro reais);
2021: contratação por excepcional interesse público R$ 56.650,00 (cinquenta e seis mil e seiscentos e cinquenta reais).
LOURENA KARLA RODRIGUES DE MOURA E SILVA (CPF 90621654353), pesquisa CNES (ID: nº 33326706) e Portal do Conveniado (ID: nº
53296668):
2019: emprego público R$ 125.289,92 (cento e vinte cinco mil e duzentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos);
2020: contratação por excepcional interesse público R$ 144.226,56 (cento e quarenta e quatro mil e duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e
seis centavos);
2021: contratação por excepcional interesse público R$ 146.030,84.
RICARDO PAULINO DE ARAUJO (CPF 96163844300), pesquisa CNES (ID: nº 33326959) e Portal do Conveniado (ID: nº 53296977):
2019: Emprego público, R$ 76.562,96 (setenta e seis mil e quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos);
2020: contratação por excepcional interesse público, R$ 95.143,80 (noventa e cinco mil e cento e quarenta e três reais e oitenta centavos);
2021: nada consta.
MICHERLLA DE BRITO ALMEIDA (CPF 00997120401), pesquisa CNES (ID: nº 33327158) e Portal do Conveniado (ID: nº 53297330):
2019: cargo comissionado, R$ 36.834,00 (trinta e seis mil e oitocentos e trinta e quatro reais);
2020: cargo comissionado, R$ 97.101,00 (noventa e sete mil e cento e um reais);
2021: nada consta.
NAYANA FERREIRA DA SILVA (CPF 02937963358), pesquisa CNES (ID: nº 53403602) e Portal do Conveniado (ID: nº 53297625):
2019: emprego público, R$ 90.499,08 (noventa mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oito centavos);
2020: contratação por excepcional interesse público, R$ 152.667,12 (cento e cinquenta e dois mil e seiscentos e sessenta e sete reais e doze
centavos);
2021: contratação por excepcional interesse público, R$ 165.315,00 (cento e sessenta e cinco mil e trezentos e quinze reais).
DENISE DE SOUSA LEAL (CPF 01154057399), pesquisa CNES (ID: nº 53404040) e Portal do Conveniado (ID: nº 53298230):
2019: emprego público, R$ 129.666,27 (cento e vinte e nove mil e seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos);
2020: contratação por excepcional interesse público, R$ 162.302,16 (cento e sessenta e dois mil e trezentos e dois reais e dezesseis centavos);
2021: contratação por excepcional interesse público, R$ 77.303,83 (setenta e sete mil e trezentos e três reais e oitenta e três centavos).
SANDRA KARIELLY DE ALENCAR (CPF 87335158320), pesquisa CNES (ID: nº 53404213) e Portal do Conveniado (ID: nº 53298530):
2019: emprego público, R$ 201.974,54 (duzentos e um mil e novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos);
2020: efetivo, R$ 336.036,13 (trezentos e trinta e seis mil e trinta e seis reais e treze centavos);
2021: efetivo, R$ 303.959,31 (trezentos e três mil e novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos).
Solicitou-se ao Município de Picos-PI que apresentasse a lei municipal que trata das contratações por excepcional interesse público no âmbito
municipal, os contratos referentes aos servidores anteriormente relacionados e que informasse especificadamente o motivo de excepcional
interesse público que embasou a contratação de cada um dos enfermeiros. O ente municipal afirmou que não foram encontrados contratos
referentes aos servidores solicitados e juntou a legislação citada junto das fichas financeiras dos citados enfermeiros (ID: nº 53368379).
É o relatório necessário.
A priori, em análise da portaria de instauração deste inquérito civil verifica- se que seu objeto é averiguar possível ato de improbidade
administrativa decorrente do descumprimento do princípio da legalidade e moralidade administrativa e, por conseguinte, desrespeito público a
obrigação legalmente imposta de fazer, ante a contratação irregular dos servidores, a seguir listados, para o cargo de enfermeiro ESF pelo gestor
do Município de Picos-PI no ano de 2019, o Sr. José Walmir de Lima.
Dessa forma, efetuou-se a colheita de elementos de informações capazes de demonstrar a prática de ato ímprobo por parte do gestor municipal à
época dos fatos.
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Contudo, em detida verificação dos autos, nota-se que apesar da demonstração de contratação de servidores por excepcional interesse público,
não foram colhidos fatos que evidenciem o dolo do gestor do público quando da admissão de pessoal sem concurso público.
Desta feita, não consta nos autos qualquer indicação de que a conduta noticiada tenha se pautado em má-fé do gestor público, logo, ausente a
demonstração de dolo, requisito indispensável para a prática de ato de improbidade administrativa.
Noutro giro, não bastasse a ausência de demonstração de dolo, na data de 25 de outubro de 2021, entrou em vigor a Lei nº 14.230/2021, a qual
promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre improbidade administrativa.
Dentre outras alterações, referida norma legal modificou as condutas consideradas como ímprobas, previstas no rol do art. 11 da Lei nº 8429/92,
as quais eram elencadas apenas de modo exemplificativo, tornando o rol de condutas taxativo.
Nesse sentido, temos que a conduta investigada nestes autos não é mais considerada passível de configurar ato de improbidade administrativa
por ausência de expressa previsão legal.
O art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não possui qualquer tipificação acerca da situação narrada:
"Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole
os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
- (revogado);
- (revogado);
- revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por
informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;
- negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras
hipóteses instituídas em lei;
- frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à
obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
- deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
- (revogado);
- (revogado);
- nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de
servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou
assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e
indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações
recíprocas;
- praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da
Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de
serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
Deste modo, considerando as atribuições deste órgão ministerial, não há justa causa para continuidade do procedimento investigatório (Inquérito
Civil), por ausência de demonstração de dolo, bem como por a Nova Lei de Improbidade Administrativa ter abolido a conduta averiguada.
Portanto, nos termos do art. 10 da Resolução CNMP nº 23/07, esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público,
caso se convença da inexistência de fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do
inquérito civil ou do procedimento preparatório.
Desse modo, pela fundamentação exposta, determino o ARQUIVAMENTO
do feito nos termos do art. 10 da Resolução CNMP nº 23/07.
Deixo de notificar o noticiante por se tratar de demanda instaurada em face de dever de ofício.
segue:
Assim, DETERMINA-SE à Secretaria Unificada das PJ's de Picos o que se
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Encaminhe-se os autos para o EgrégioConselhoSuperiordoMinistério Público, nos moldes do artigo 9º, § 3º, da Lei Federal nº 7.347/85, para
exameedeliberação dapromoçãodearquivamento.
Após o retorno dos autos do Eg. CSMP, havendo homologação, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos/PI, 26 de maio de 2022.
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça
Notícia de Fato n. 039.2021. SIMP n. 001187.361.2021
PORTARIA N° 04/2022
Procedimento Preparatório de Inquérito CIVIL - PP
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO DA
SILVA, Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de
suas atribuições legais e, etc.
CONSIDERANDO:
que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a defesa dos
Princípios da Impessoalidade e da Publicidade (CF, art. 37, caput);
que o Ministério Público, de posse de informações previstas nos artigos 6º e 7º da Lei n° 7.347/85 que possam autorizar a tutela dos interesses
ou direitos mencionados no artigo 1º da Resolução nº 23/07 do CNMP, poderácomplementálasantesdeinstauraroinquéritocivil,visandoapurarelementosparaidentificaçãodosinvestigados ou do objeto, instaurando procedimento
preparatório (art. 2º, §4º da Resolução CNMP nº 23/07);
que o procedimento preparatório deverá ser autuado com numeração sequencial à do inquérito civil e registrado em sistema próprio, mantendose a numeração quando de eventual conversão (art. 2º, §5º da Resolução CNMP nº 23/07);
que o procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de
motivo justificável (art. 2º, §6º da Resolução CNMP nº 23/07).
que foi instaurada notícia de fato para apreciar a regularidade dos processos licitatórios que resultaram na contratação da empresa Abastecer
administradora de Credito Eireli CNPJ 26.824.087/0001-05 pelo Município de Santana do Piauí do ano de 2017 a 2020;
que após minuciosa análise dos procedimentos licitatórios realizados não foram identificadas irregularidades relativas à realização da licitação;
que ainda é necessário apurar elementos para identificação do objeto de eventual inquérito civil, notadamente no que se refere a constatar a
prestação de serviço por parte da empresa Abastecer Administradora de Credito Eireli (CNPJ 26.824.087/0001- 05) contratada pelo Município
de Santana do Piauí, durante a gestão da Prefeita MARIA JOSÉ DE SOUSA MOURA, por meio do Pregão Presencial nº 043/2017, Pregão
Presencial nº 036/2018, Pregão Presencial nº 018/2019 e Pregão Presencial nº 021/2020.
RESOLVE:
Instaurar Procedimento Preparatório de Inquérito Civil visando apurar elementos para identificação do objeto de eventual inquérito civil,
notadamente no que se refere a constataraprestaçãodeserviçopor parte da empresa Abastecer Administradora de Credito Eireli (CNPJ
26.824.087/0001-05) contratada pelo Município de Santana do Piauí por meio do Pregão Presencial nº 043/2017, Pregão Presencial nº 036/2018,
Pregão Presencial nº 018/2019 e Pregão Presencial nº 021/2020, pelo que, desde logo, DETERMINA-SE:
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Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP;
Ademais, este Órgão Ministerial determina à Secretaria Unificada o que se
segue:
Publique-se a portaria em lume e documentos que a acompanham no DOEMPPI em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Encaminhe cópia desta Portaria ao CACOP/MPPI em atenção ao disposto no art. 6º, §1º da Resolução CPJ-PI nº 001/2008.
Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração, bem como aos requeridos, a Sra. Maria José de Sousa Moura e a empresa Abastecer
Administradora de Credito Eireli (CNPJ 26.824.087/0001-05).
Extraia cópiados autos, registrando novo protocolo SIMP, com o objetivo de analisar o cabimento da modalidade dispensa de licitação na
contratação da empresa Abastecer Administradora de Crédito Eireli pelo Município de Santana do Piauí por meio da Dispensa nº 004/2019, bem
como se o serviço foi efetivamente prestado pela empresa.
Requisite-se ao Secretário de Estado da Fazendo do Piauí (SEFAZ-PI) que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe a este órgão todas as notas
fiscais expedidas pela empresa Abastecer Administradora de Credito Eireli (CNPJ 26.824.087/0001-05) em razão da prestação de serviços ao
Município de Santana do Piauí do ano de 2017 a 2020.
Ante a existência da Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI, bem como pela realização de distribuição automática do feito via sistema
SIMP, deixo de designar secretário(a) para atuação.
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI, 15 de março de 2022.
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça

4.6. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24817
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
AV. LINDOLFO MONTEIRO, 911 - BAIRRO DE FÁTIMA - TERESINA/PI
CEP: 64049-440 - FONE: 3216-4550 / RAMAL 513 e 574
49promotoriadejustica@mppi.mp.br / Celular Institucional: (86) 9 8114-5518
NOTÍCIA DE FATO Nº 023/2022
PORTARIA Nº 057/2022 (SIMP: 000077-034/2022)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos Humanos,
no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, I, alíneas "a" a "c", e inciso II, da
Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal, e
art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal), que situa a pessoa como
centro das preocupações estatais, bem como a meta de erradicação da pobreza e da marginalização imposta à República brasileira pela
Constituição Federal (art. 3º, inciso III);
CONSIDERANDO a noção do mínimo existencial, que abrange a satisfação dos valores mínimos fundamentais descritos no art. 6º, da
Constituição Federal, como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, segurança, lazer, como decorrência indispensável para a
efetivação da vida humana com dignidade;
CONSIDERANDO que o sistema de assistência social rege-se pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável
pelas demais políticas públicas; e do respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, ao teor do art. 4°, da Lei n° 8.472/93;
CONSIDERANDO que a Assistência Social constitui direito do cidadão, sendo política de seguridade social, de natureza não contributiva, que
prevê mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas;
CONSIDERANDO que por serviços socioassistenciais consideram-se as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e
cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência
Social (art. 23, da Lei n° 8.742/93);
CONSIDERANDO a situação de extrema vulnerabilidade social das pessoas em situação de rua, juridicamente caracterizadas - conforme o que
determina o art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 7.053/2009, que instituiu a Política Nacional para as Pessoas em Situação de Rua, como:
indivíduo pertencente a grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou
fragilizados e inexistência de moradia convencional regular, utilizando os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e
de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória;
CONSIDERANDO as disposições Lei nº 13.714, de 24 de Agosto de 2018, que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor
sobre a responsabilidade de normatizar e padronizar a identidade visual do Sistema Único de Assistência Social-SUAS e para assegurar o
acesso das famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal à atenção integral à saúde;
CONSIDERANDO que o art. 2º, da referida Lei, define que "o art. 19 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo único:
"Art. 19. (...)
Parágrafo único. A atenção integral à saúde, inclusive a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, às
famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos desta Lei, dar-se-á independentemente da
apresentação de documentos que comprovem domicílio ou inscrição no cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS), em consonância
com a diretriz de articulação das ações de assistência social e de saúde a que se refere o inciso XII deste artigo."
CONSIDERANDO que o art. 19, inciso XII, da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social/LOAS, define que
"compete ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social: (...) XII - articularse com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e previdência social, bem como com os demais responsáveis pelas políticas
socioeconômicas setoriais, visando à elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas;
CONSIDERANDO a informação recebida via Whatsapp, oriunda da Dra. Marina Leite, enfermeira do Consultório na Rua, onde há relato de
inúmeros pacientes/usuários que são pessoas em situação de rua e estão encontrando obstáculos para receberem atendimentos em saúde na
rede de saúde municipal e estadual credenciada (unidades de saúde municipais como o Hospital São Carlos Borromeu e da rede de saúde do
Estado credenciada pelo SUS, como o Centro Integrado de Reabilitação CEIR, sob a alegação de falta de documentação (CPF, RG e Cartão do
SUS), bem como de comprovante de residência, para marcação de consultas, realização de exames e atendimento em especialidades reguladas;
CONSIDERANDO que, entre os casos relatados há inúmeros pacientes/usuários com tuberculose sem acesso ao tratamento de saúde em
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decorrência de falta de vagas para isolamento, falta de locais para acolher pacientes bacilíferos, falta de locais seguros para acolhimento, falta de
medicação, falta de cestas básicas e segurança alimentar, em várias zonas desta capital, fatos que possivelmente levaram ao óbito de 05 (cinco)
destes pacientes em apenas um único mês;
CONSIDERANDO que há outros casos de necessidade de atendimento em saúde relativos a pacientes/usuários que necessitam de amputações
e reversão de colostomia, mas não conseguem o atendimento em saúde necessário porque, na regulação, foram bloqueados pacientes/usuários
que não tem CPF, RG ou Cartão SUS, especialmente para exames e especialidades;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação
das Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente
ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações,
conforme define o art. 4º, da Resolução CNMP nº 174/2017;
RESOLVE
Instaurar a Notícia de Fato nº 023/2022, para adotar as medidas pertinentes à resolução da demanda acima citada.
Para tanto, DETERMINO:
1) Seja registrada no livro próprio e no SIMP a instauração da presente Notícia de Fato;
2) Seja encaminhada cópia da presente Portaria, para conhecimento e publicação, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da
Cidadania-CAODEC e ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
Após, volte-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Teresina-PI, 25 de Julho de 2022
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

4.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO 24818
Promotoria de Justiça da Comarca de Demerval Lobão - PI
Rua Mato Grosso, n.º395, Bairro Centro, Fórum Local, Demerval Lobão-PI, CEP 64.390-000
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 09/2022 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO/PI (PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO Nº 12/2022/SIMP Nº 000333-150/2022)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na Promotoria de Justiça de Demerval
Lobão/PI, no uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; arts. 26 e 27 da
Lei Federal nº 8.625/93; e arts. 36 e 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil, é função institucional do
MINISTÉRIO PÚBLICO zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados
na Carta Magna, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO que aportara nesta Promotoria de Justiça petição subscrita por vereadores municipais de Lagoa do Piauí relatando que a
Câmara Municipal de Lagoa do Piauí-PI iniciou o processo de escolha da nova mesa diretora para o biênio 2023/2024, após a publicação do
edital de convocação para apresentação das chapas que concorrerão ao pleito, a ser realizado no próximo dia 30 de junho de 2022;
CONSIDERANDO que restou noticiado que o atual Presidente da Câmara Municipal de Lagoa do Piauí, o Exmo. Sr. Edvam Pereira
Duarte, apresentou chapa em seu nome, constando novamente como candidato à Presidência da aludida Casa Legislativa, mesmo
tendo sido eleito para o biênio 2019/2020 e reeleito para o biênio 2021/2022,estando em seu segundo mandato à frente do Poder Legislativo
Municipal, o que o impossibilita a uma nova recondução, conforme entendimento dos Tribunais pátrios;
CONSIDERANDO que tais dados constam no histórico funcional do dito vereador, acessivel em
http://transparencia.camaralagoadopiaui.pi.gov.br/servidores/1391/detalhes;
CONSIDERANDO que foi publicado o Edital de Convocação n.º 001/2022 o qual convoca os Vereadores e Vereadora para Eleição de Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Lagoa do Piauí-PI, para o biênio 2023/2024 no Diário Oficial dos Municípios Edição IVDXCIII, de 13 de junho de
2022, e que o modelo de Requerimento para inscrição de chapa Eleição Mesa Diretora Biênio 2023/2024 foi publicado no Diário Oficial dos
Municípios Edição IVDXCIV, de 14 de junho de 2022;
CONSIDERANDO o Requerimento para inscrição de Chapa Eleição Mesa Diretora Biênio 2023/2024 foi publicado no Diário Oficial dos
Municípios, Edição IVDXCV, de 15 de junho de 2022, constando os nomes do Sr. Edvam Pereira Duarte (Presidente), João Alberto Carvalho
Filho (1ºVice-Presidente), Reginaldo dos Santos Leal (1º Secretário) e Maria de Lourdes dos Santos Feitosa (2º Secretário);
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para embasar atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, IV,
Res. 174 do CNMP), tendo havido instauração do presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 012/2022, com o objetivo de averiguar
eventuais irregularidades na Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lagoa do Piauí correspondente ao Biênio 2023/2024,
determinando-se, dentre as providências, que fosse requisitado à Câmara Municipal de Lagoa do Piauí, na pessoa do Presidente da Câmara
Municipal, que informasse a composição da Mesa Diretora dos últimos dois biênios, qual seja, 2019/2020 e 2021/2022, não tendo havido
resposta, bem como não houve manifestação por parte do atual Presidente da Câmara Municipal de Lagoa do Piauí/PI sobre os fatos noticiados,
apesar de ter sido a ele oportunizado;
CONSIDERANDO que no âmbito do Legislativo Federal, o art. 57, §4º da Constituição Federal dispõe que "cada uma das Casas reunir-se-á em
sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas
Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente" (grifos
nossos);
CONSIDERANDO que em face da alteração do § 5º, do art. 14, da CF, decorrente da EC 16/1997, que passou a permitir uma reeleição ao chefe
máximo do Poder Executivo, o STF interpretou que seria constitucional uma única recondução também aos presidentes das Casas Legislativas,
para o mesmo cargo, independentemente da legislatura, nos termos do julgamento da ADI 6707 (Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a)
p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-240 DIVULG 03-12-2021 PUBLIC 06-122021), no sentido de que: I - a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma
única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; II - a
vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa
anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; e III - o limite de uma única reeleição ou recondução, acima
veiculado, deve orientar a formação das Mesas das Assembleias Legislativas que foram eleitas após a publicação do acórdão da ADI
6.524, mantendo-se inalterados os atos anteriores;
CONSIDERANDO que, em consonância com o princípio da simetria, estabelecido no Art. 125 da CF, o recente entendimento do STF é de que
tais normas são de repetição obrigatória pelos parlamentos estaduais e municipais, tendo sido tal entendimento explanado nos julgamentos das
ADIs 792 e 6424, consoante já se pronunciaram os Ministros Marco Aurélio e Edson Fachin1;
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CONSIDERANDO que nos julgamentos da ADI 6.720, da ADI 6.721 e da ADI 6.722 o STF confirmou o entendimento, a partir da relatoria do e.
Min. Roberto Barroso, no sentido de que "o art. 57, § 4º, da CF, não é norma de reprodução obrigatória por parte dos Estados-membros", sendo
"inconstitucional a reeleição em número ilimitado, para mandatos consecutivos, dos membros das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas
Estaduais para os mesmos cargos que ocupam, sendo-lhes permitida uma única recondução";
CONSIDERANDO as lições do Min. Ricardo Lewandowski, ao apreciar ADIs que foram ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República e
pelo partido Pros, com o argumento de violação aos princípios republicano e do pluralismo político, além de afronta ao artigo 57, parágrafo 4º,
da Constituição Federal, que impede a recondução de membros da mesa diretora das casas legislativas do Congresso Nacional na mesma
legislatura, manifestou-se no sentido de que uma vez consolidado o entendimento sobre a vedação prevista no artigo 57, §4º, da
Constituição, na atual configuração do Supremo Tribunal Federal, "a norma deve ser aplicada às eleições das mesas diretoras dos
Legislativos estaduais, distrital e municipais",votando pela procedência integral das ações, com efeito ex nunc, tendo o Ministro asseverado
que "embora em um primeiro momento o Supremo Tribunal Federal tenha compreendido que a vedação constante do artigo 57, §4º, da CF não
seria de observância obrigatória pelos entes federados (v.g., ADI 7.93, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI 7.92, Rel. Min. Moreira Alves), há indicativos
claros de que o atual entendimento desta corte atribui novo alcance à regra proibitiva, à luz dos princípios republicano e democrático";
CONSIDERANDO que, desta feita, permite-se uma única reeleição dos membros de sua Mesa Diretora, para os mesmos cargos em mandatos
consecutivos, mas não uma segunda recondução, como no caso do Sr. Edvam na Câmara Municipal de Lagoa do Piauí, com o fito de
salvaguardar o princípio administrativo da alternância de poder. Ora, o mesmo princípio deve ser aplicado aos parlamentos subnacionais.
Esta é uma conclusão lógica do brocardo latino "ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio" (onde existe a mesma razão fundamental,
deveprevalecer a mesma regra de direito);
CONSIDERANDO que o acompanhamento ministerial da questão, que versa sobre a consagração do princípio democrático da alternância de
poder retira a discussão em lume de uma esfera tão somente interna à Câmara de Vereadores e, por consequência, sujeita a controle
jurisdicional, em caso de afronta a tão importante pilar do Estado Democrático de Direito;
CONSIDERANDO que, na esteira de tal posicionamento, o STF vem aplicando o entendimento supra às Casas Legislativas Municipais de
conceder interpretação conforme a constituição para permitir apenas uma reeleição consecutiva para o mesmo cargo, consoante
exarado no julgamento de ADPF-871 DF (Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 23/11/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
03/12/2021);
CONSIDERANDO que, portanto, o disposto na parte final do art. 10º, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Lagoa do Piauí, é
inconstitucional, na medida que permite a recondução ad eternum para os cargos integrantes daquela casa legislativa, vez que seu teor prevê
que "o mandado da mesa será de 02 (dois) anos, com direito a reeleição para o mesmo cargo na eleição subsequente, por igual período, não se
considerando recondução a eleição para o mesmo cargo de legislaturas diferentes, ainda que sucessivas", texto este que contraria o
entendimento emanado do Supremo Tribunal Federal;
CONSIDERANDO o Parecer nº 098/2022 da lavra do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e de Defesa do Patrimônio Público
(CACOP), o qual pontua que, em honra ao Princípio da Alternância do Poder, o STF entende ser possível apenas uma recondução para o
mesmo cargo na mesa diretora das casas legislativas federais (ADI 6707), independentemente da legislatura e que, ante a relevância do
Princípio que fundamenta o entendimento da Corte Suprema, que em última análise, é uma das características do regime democrático, esta
conclusão deve ser aplicada, por simetria, às Casas Legislativas Municipais, de molde que o art. 10º, do regimento interno da Câmara
de Vereadores de Lagoa do Piauí ofende o Princípio da Alternância do Poder, inerente ao regime Democrático, estando em desarmonia
com os Princípios Fundamentais da República (art. 1º, caput e seu inciso V), externando pelo STF na ADI 6707, concluindo que
"eventual registro de candidatura ao mesmo cargo daquele parlamento do atual Presidente, Exmo. Sr. Edvam Pereira Duarte, que já
está em segundo mandato consecutivo (biênios 2019/2020 e 2021/2022), configuraria afronta ao art. 1º, caput, e seu inciso V, da
Constituição Federal, conforme o entendimento atual do STF";
CONSIDERANDO que no art. 9º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Lagoa do Piauí, a eleição da mesa obedecerá algumas
formalidades, dentre elas, nos termos do inciso II do dito artigo, "o Presidente em exercício nomeará dois vereadores para fazer a apuração dos
votos, podendo ainda, nomear mais dois vereadores para fiscalizarem a apuração", nada constando acerca de Comissão Eleitoral
responsável por deliberações quanto às inscrições das chapas;
CONSIDERANDO que o art. 11 do Regimento Interno também não prevê Comissão Eleitoral, tão somente preceituando que "o interessado
em participar da eleição, como candidato, deverá manifestar interesse com no mínimo 15 dias de antecedência do dia determinado para a
realização da eleição, devendo estar inscrito em chapa correspondente, vedada a mudança posterior para chapa diversa";
CONSIDERANDO que o edital que fora objeto do mandado de segurança (PROCESSO Nº 0800829-54.2022.8.18.0048), tendo sido
impugnado judicialmente, previa que "o Presidente da Câmara Municipal de Lagoa do Piauí - PI, no uso de suas atribuições legais, nos
tennos do Regimento Interno da Câmara Municipal e dos artigos 10° ao 13° do Regimento Interno da Câmara Municipal de Lagoa do
Piauí/PI, CONVOCA os Vereadores e Vereadora que compõem o Poder Legislativo Municipal para participarem da Eleição da Mesa
Diretora que conduzirá os destinos da Câmara Municipal de Lagoa do Piauí, durante o biênio 2023/2024", não transparecendo a
existência de Comissão Eleitoral in casu;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça estabeleceu contato telefônico com a servidora da Câmara Municipal de Lagoa do
Piauí/PI de nome JESSYK MAYRA CAETANO LIMA DA SILVA na data de hoje e restou informado por ela que a documentação era
recebida pelos servidores da Câmara Municipal, sem apontar quem seria responsável por deliberar acerca da conformidade dos
documentos com o pleito para escolher os integrantes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lagoa do Piauí/PI;
RESOLVEo Ministério Público Estadual, por sua Presentante Ministerial, com atuação junto à Promotoria de Justiça de Demerval
Lobão/PI, na condição de Promotora de Justiça Titular:
RECOMENDARao Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Lagoa do Piauí/PI, Sr. Edvam Pereira Duarte, atendendo aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput), que se abstenha, pelos motivos
explanados na presente RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 09/2022, de concorrer à Eleição de Mesa Diretora da Câmara Municipal
de Lagoa do Piauí-PI,para o mesmo cargo, em relação ao biênio 2023/2024, eleição esta inicialmente publicada no Diário Oficial dos
Municípios Edição IVDXCIII, de 13 de junho de 2022, podendo, contudo, concorrer para cargo diverso do de Presidente, integrante da
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lagoa do Piauí/PI.
A Recomendação seria a princípio expedida tendo como destinatário o responsável pela Comissão Eleitoral e no sentido de não
deferimento da chapa se o atual Presidente se lançasse novamente ao cargo de gestor da Câmara Municipal por mais um biênio, mas
como não existem elementos nos autos quanto a sua existência, inclusive com certidão nos autos quanto à dificuldade de acesso a tais
dados, não constando informações correlatas também no mandado de segurança (PROCESSO Nº 0800829-54.2022.8.18.0048), esta
Presentante Ministerial destina o teor desta recomendação ao Presidente da Câmara Municipal de Lagoa do Piauí, candidato novamente
à Presidência e detentor das decisões quanto ao pleito em lume.
A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seu destinatário como
pessoalmente ciente da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão quanto às providências solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de fixação
de dolo em futuro e eventual manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
Oportunamente, concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência do destinatário, para que se manifeste acerca do acatamento
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do teor da presente recomendação ministerial.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção (CACOP/MPPI) e ao Conselho
Superior do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cumpra-se.
Demerval Lobão, 26 de julho de 2022.
(assinado digitalmente)
Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza
Promotora de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão
1Ministro Marco Aurélio, quando do julgamento da ADI 792:
"Por se tratar da composição de um Poder, da Mesa diretiva de um Poder, a simetria ha de ser respeitada."
Ministro Edson FACHIN, da ADI 6424:
"Simetria significa, obviamente, que não podem dispor Estados e Municípios de forma distinta ao que prevê a Constituicão Federal para as Casas
do Congresso Nacional."

4.8. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24819
PORTARIA 29ª P.J. Nº 071/2022
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 003/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa da saúde pública,
por seu representante legal signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do Art. 196 da Lei Magna o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a obrigação do município em organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações
e serviços públicos de saúde;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas frente a vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO a representação ofertada nesta Promotoria de Justiça, noticiando e pedindo análise do Termo de Responsabilidade
de Alta a Pedido, para implantação de documento no Hospital de Urgência de Teresina;
RESOLVE:
CONVERTER o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, e resolução nº 001, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores do Ministério
Público do Estado do Piauí, a fim de atender à solicitação de análise do Termo de Responsabilidade de Alta a Pedido, para implantação
de documento no Hospital de Urgência de Teresina,adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes diligências:
1. Autue-se a presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
2. Nomeia-se a Sra. CELINA MADEIRA CAMPOS MARTINS para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução
nº 23 do CNMP;
3. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e
Cidadania - CAODS, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
4. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial do Ministério Público do
Estado do Piauí), conforme preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público;
5. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Cumpra-se.
Teresina, 22 de julho de 2022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ

4.9. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI 24820
3ªPROMOTORIADE JUSTIÇADEPIRIPIRI
PORTARIANº117/2022
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 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 que decorre da Constituição Federal o direito funda- mental à administração pública eficiente e eficaz, cumpridora de seus
deveres, comtransparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participaçãosocial eàplena responsabilidade porsuas
condutasomissivasecomissivas;
CONSIDERANDOque o artigo 197 da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Pú-blico dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, porpessoafísica ou jurídicadedireitoprivado";
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CONSIDERANDOainda que são direitossociaisa educação, asaúde, alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, nos termos do art. 6º, da Constituição Federal;
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, cuidarda saúdeeassistênciapública;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Jus- tiça, por meio do requerimento do Sra. Maria Antônia de Jesus Silva,
dando conta de que, na íntegra: " Considerando que sou mãe de Joilson da Silva, diagnosticado com esquizofrenia. Que pego a medicação dele
na farmácia do Estado. E que toda vez que
vou buscar os remédios uma servidora de nome Samya Raquel Cardozo fica soltando piada, debochando, zombando e sorrindo. Já a servidora
Eugênia me chama de nojen- ta. Isso me chateia muito, pois já sou nervosa devido aos problemas que enfrento diari- amente. Que só vou atrás
de buscar a medicação porque o meu filho necessita e a me- dicação é cara. Que já falei diversas vezes, mas a situação se repete. Se não
bastasse isso, quando vou pegar a medicação nunca entregam a quantidade que é pra ser. Que marcam pra eu ir buscar e por diversas vezes
não tem. Que mandam eu me virar, dar um jeito, mas a medicação é muito cara. Todo mês compro a medicação para comple- mentar a
quantidade que não é entregue do jeito da receita, para não deixar faltar para o meu filho. Que é um desgaste muito grande. Que falam que não
podem fornecer a quantidade correta da receita porque tem outros pacientes. Que a medicação é clozapi- na 100mg, custa por volta de R$
216,00 a caixa. Que o médico indicou o uso de 06 cai- xas, e esse é apenas uma medicação que ele toma. Que o laudo foi entregue na Farmácia Regional. Que estou cansada disso."
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 114/2022, 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 da denúncia de nº de registro 000957-368/2022 do Sra. Maria Antônia de Jesus Silva e demais documentos;
DESIGNOaudiênciavirtual, por meio da Plataforma Microsoft Teams, para o dia 02/08/2022, às 12h00min, a qual terá como o requerimento da
Sra. Maria Antônia de Jesus Silva, qual seja, que o constrangimento ocasionado pe- las servidoras da DUAF, bem como o fornecimento parcial
da medicação clozapina 100mg.
Sejam notificadas a Diretora da DUAF, Sra. Wanda de França Avelino, bem como as servidoras Samya Raquel Cardozo e Eugênia.
Dê-seciênciaànoticiante.
Cumpra-se
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri,26dejulhode2022
NivaldoRibeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI

4.10. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES 24822
Notícia de Fato
SIMPnº 000274-237/2022
A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
LUCAS PIRES DE SÁ MENDES
Secretário(a)
Secretaria Municipal de Educação de Socorro do Piauí
NOTIFICAÇÃORECOMENDATÓRIANº005/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na Promotoria de Justiça de Simplício Mendes,
no uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; arts. 26 e 27 da Lei
Federal nº 8.625/93; e arts. 36 e 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo - lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDOque a educação é direito público fundamental, nos termos do
art. 6.º "caput" da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público promover o procedimento de investigação preliminar para zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na CF/1988, bem como promover o inquérito civil e a ação civil
pública, para a garantia do direito fundamental à educação de qualidade para as crianças e adolescentes (art. 129, II e III, CF/88);
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a constituição federal em seu art. 6º elegeu a educação como um direito fundamental social e esculpiu, no art. 7º, inciso v,
que "são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social o piso salarial proporcional
àextensãoeàcomplexidade do trabalho";
CONSIDERANDO que o art. 206, incisos V e VIII, da Constituição Federal consagra a valorização dos profissionais da educação, garantidos, na
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, bem ainda que na rede pública o ensino
será ministrado com base no princípio do piso salarial profissionalnacionalparaosprofissionaisdaeducaçãoescolarpública, nos termos de
lei nacional;
CONSIDERANDOos termos do art. 60, inc. III, alínea "e", do ADCT, bem como a Lei nº 11.738/08 que, regulamentando o aludido dispositivo
constitucional, instituiueestipulou o piso salarial profissional nacional para os professores do magistério públicoda educação básica (art.
2º), bem como a sua atualização anual (art. 5º), determinandoaos Municípios, inclusive, o dever de elaborar ou adequar seus Planos de
Carreira eRemuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, visando ao cumprimento
dopisosalarialprofissionalnacionalparaosaludidosdocentes(art. 6º);
CONSIDERANDO que a Lei n.° 11.738, de 16 de julho de 2008, instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério
público da educação básica, dispondo em seu art. 2º, §2º, que o Piso Salarial Profissional Nacional é o valorabaixo do qual a União, os
E s t a d o s ,
o
D i s t r i t o
F e d e r a l
e
o s
M u n i c í p i o s
n ã o
p o d e r ã o
fixarovencimentoinicialdasCarreirasdomagistériopúblicodaeducaçãobásica,comjornadamáximade40horas semanais;
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, em análise da ADIn n.° 4167, estabeleceu a constitucionalidade de referida lei e determinou
que o piso salarial do magistério corresponde ao vencimento inicial da carreira, não englobando gratificações e demais benefícios e que na
composição da jornada de trabalho, poderá ser reservado o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para
dedicação às atividades extraclasse;
CONSIDERANDO que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade,
produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal;
CONSIDERANDOque eventuais dificuldades de índole orçamentárias não impedirão a estrita observância à legislação tratada no presente
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instrumento, sobretudo diante da possibilidade concedida aos entes federativos de solicitar à União a complementação necessária, se for o caso
e atendidos os requisitos previstos na lei;
CONSIDERANDOque importante característica do piso salarial é a sua abrangência nacional, ou seja, a necessidade de ser observado e
aplicado a todos os profissionais do magistério público da educação básica de todos os entes federativos - União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, buscando garantir maior isonomia profissional e diminuir as iniquidades regionais existentes;
CONSIDERANDO que o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de
janeiro, a partir do ano de 2009, "utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do
ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n. 11.494, de 20 de junho de 2007", conforme previsão expressa do art.
5º, caput e parágrafo único, da Lei Federal n. 11.738/2008;
CONSIDERANDO que a melhoria dos salários dos profissionais do magistério das redes públicas de educação básica também é prevista no
Plano Nacional de Educação - PNE (Lei nº 13.005/14), que na Meta nº 17, estabelece que até 2020, os docentes terão que ter rendimento médio
equiparado ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente.
CONSIDERANDOa Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; revoga
dispositivos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; e dá outras providências;
CONSIDERANDOque o artigo 26 da nova lei do FUNDEB (Lei nº 14.113/20) estabelece que os recursos oriundos do Fundeb, para atingir o
mínimo de 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos destinados ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração
dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, poderão ser aplicados para reajuste salarial sob a forma de bonificação, abono,
aumento de salário, atualização ou correção salarial;
CONSIDERANDOque o princípio da independência normativa dispõe que a vigência, eficácia e validade de cada norma é analisada
separadamente;
CONSIDERANDO que a norma de regulamentação da metodologia de atualização do piso salarial profissional nacional do magistério público da
educação mantém sua vigência, validade e eficácia mesmo diante da revogação da antiga Lei do Fundeb;
CONSIDERANDOque o princípio da independência normativa dispõe que a vigência, eficácia e validade de cada norma é analisada
separadamente;
CONSIDERANDO que a continuidade típico - legal do instituto do FUNDEB é indiscutível aliás, expressa de forma idêntica no Preâmbulo das
Leis revogada e revogadora: "Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb) (...)" (Preâmbulos das Leis 11949/07 e 14.113/20);
CONSIDERANDOa manifestação da Advocacia-Geral da União no Parecer n.º 00067/2022/CONJUR-MEC/CGU/AGU:
"Assim, a nosso ver, valendo-sedeumainterpretaçãosistemática,teleológicaeevolutivadalegislação,vistoqueosmétodosinterpretativos não
são excludentes, no atual contexto, a referênciafeita à Lei nº 11.494, de 2007, no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº11.738, de 2008, deve
ser interpretada como referência feita à Lei nº14.113, de 2020, que manteve a sistemática da previsão do valor anual mínimo por aluno (...)"1
CONSIDERANDOque se o FUNDEB cresce em função de maior receita de impostos e complementos da União, implicando no incremento do
investimento em educação, a remuneração (e valorização) do profissional do magistério, componente fundamental para uma educação de
qualidade, também deve aumentar na mesma razão;
CONSIDERANDO que o valor do Piso Nacional do Magistério para o ano de 2022, estabelecido por meio do Parecer nº
2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB, homologado através da Portaria MEC nº 67 de 04 de fevereiro de 2022, foi definido no valor de R$
3.845,63(trêsmiloitocentos equarentaecincoreaisesessentaetrêscentavos);
CONSIDERANDOque compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27.º, parágrafo único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93);
1 Apresentado no bojo do Proc. 18101.100804/2020-97.
CONSIDERANDO que o descumprimento do dever do Poder Público de oferecer regularmente o ensino obrigatório importa responsabilidade da
autoridade competente, consoante o disposto no §2º do art. 208 da CF/88;
CONSIDERANDO que a Notícia de fato nº 000274-237/2022 teve prosseguimento para apurar notícia de irregularidades no vencimento de base
dos professores do Município de Socorro do Piauí, sendo inclusive inferior ao piso nacional do magistério;
R E S O L V E:
RECOMENDAR ao(à) Excelentíssimo(a) Senhor(a) LUCAS PIRES DE SÁ MENDES,Secretário(a) Municipal de Educação, atendendo aos
princípios da legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) que adote as medidas
necessárias para:
1 - A implementação imediata do piso salarial aos profissionais do magistérioda rede pública municipal de Socorro do Piauí, efetivos e
temporários, em consonância com a Lei Federal Nº 11.738/2008 e definido para o ano de 2022 no valor de R$ 3.845,63(três mil oitocentos e
quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), considerando como base de cálculo para efeito do piso o vencimento básico, excluídas as
gratificações e outras vantagens de natureza pessoal;
Por fim, determinamos que sejam encaminhadas a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, informações sobre o cumprimento da
presente recomendação;
A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seus destinatários como
pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão quanto às providências solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de fixação
de dolo em futuro
e eventual manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
Vencidos os prazos concedidos, requisita-se informações no que diz respeito ao atendimento desta recomendação, inclusive sobre os motivos da
não-concretização das condutas recomendadas, registrando-se que, não obstante a não obrigatoriedade do seu atendimento, a possível conduta
indevida sujeita-se, por sua vez, a correção de natureza jurisdicional, seja da pessoa jurídica, seja da(s) pessoa(s) física(s) responsável(eis), com
repercussões civis (inclusive ressarcitórias), administrativas (improbidade) e/ou penal.
Publique-se no Diário Oficial de Justiça e no quadro de avisos desta Promotoria de
Justiça.
Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania e ao Centro de Apoio
Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público.
Simplício Mendes/PI, 26 de julho de 2022.
EMMANUELLE MARTINS Assinado de forma digital por
NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO:01138970301
EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO:01138970301
Dados: 2022.07.26 10:26:28 -03'00'
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
PromotoradeJustiça
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4.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUADALUPE24823
EDITAL Nº 02/2022
A Exma. Dra. ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA, Promotora de Justiça respondendo pela Promotoria de Guadalupe (Portaria PGJ/PI Nº
2395/2022), no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que não foi possível notificar o investigado RAIMUNDO ALVES DA
SILVA, nascido em 18/10/1970, filho de Rosalina Alves da Silva, para tratar de proposta de acordo de não persecução penal. Desse modo,
pelo presente, fica V. Senhoria NOTIFICADO a entrar em contato com este órgão por meio do telefone (89) 98145-6789 ou do e-mail
pj.guadalupe@mppi.mp.br, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação deste Edital, para tratar de proposta de acordo de não
persecução penal, nos autos da investigação de nº 0800164-23.2022.8.18.0053, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal. O não
atendimento à presente notificação (deixar de se manifestar no prazo e na forma acima mencionados) será entendido como recusa em
participar da audiência na qual seria proposto o acordo de não persecução penal - ANPP, razão pela qual a inicial acusatória será
oferecida, nos termos da lei, dando início a ação penal.
Guadalupe/PI, datado eletronicamente.
Ana Sobreira Botelho Moreira
Promotora de Justiça em substituição
EDITAL Nº 03/2022
A Exma. Dra. ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA, Promotora de Justiça respondendo pela Promotoria de Guadalupe (Portaria PGJ/PI Nº
2395/2022), no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que não foi possível notificar o investigado HOMERO CARDOSO
MOUSINHO, nascido em 08/07/1974, filho de Maria Aparecida Cardoso Mousinho, para tratar de proposta de acordo de não persecução
penal. Desse modo, pelo presente, fica V. Senhoria NOTIFICADO a entrar em contato com este órgão por meio do telefone (89) 98145-6789 ou
do e-mail pj.guadalupe@mppi.mp.br, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação deste Edital, para tratar de proposta de acordo de não
persecução penal, nos autos da investigação de nº 0800120-04.2022.8.18.0053, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal. O não
atendimento à presente notificação (deixar de se manifestar no prazo e na forma acima mencionados) será entendido como recusa em
participar da audiência na qual seria proposto o acordo de não persecução penal - ANPP, razão pela qual a inicial acusatória será
oferecida, nos termos da lei, dando início a ação penal.
Guadalupe/PI, datado eletronicamente.
Ana Sobreira Botelho Moreira
Promotora de Justiça em substituição

4.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE 24824
P ROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI
RECOMENDAÇÃO 07/2022
PA 26/2022
(SIMP nº 000312-319/2022)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por meio da presentante que abaixo subscreve, no uso das atribuições previstas nos artigos 127
e 129, II da Constituição Federal (CF); artigo 4º, da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e art. 38, da Lei
Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado incumbida da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público, por força do art. 201, VIII e XI da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e aos adolescentes, promovendo as medidas judiciais e
extrajudiciais cabíveis;
CONSIDERANDO que compete aos municípios manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação
infantil e de ensino fundamental, nos termos do art. 30, VI, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 6º da Constituição Federal de 1988 prevê que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados;
CONSIDERANDO que conforme o art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que o art. 206 da Constituição Federal dispõe que o ensino será ministrado com base, dentre outros, no princípio de garantia
de padrão de qualidade;
CONSIDERANDO que também a Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) dispõe em seu art. 3º que o ensino será ministrado
com base, dentre outros, nos princípios de garantia de padrão de qualidade e de respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária
das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva
CONSIDERANDO as disposições constantes nos artigos 4º e 51, todos da Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), bem como no
art. 227, da Constituição Federal, que asseguram à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação, por parte da família, da
sociedade e do Poder Público, de todos os direitos fundamentais garantidos na própria Constituição Federal e no ECA;
CONSIDERANDO que, em vistorias realizadas no mês de maio de 2022 nas escolas municipais de Marcos Parente/PI ( Unidade Escola
Municipal Manoel Montório Gomes, Unidade Escolar Municipal Alzira Fonseca e Unidade Escolar Municipal Brisdalina Rufina de
Carvalho), constataram-se que as unidades escolares possuem problemas estruturais e operacionais (conforme Relatórios de Inspeção), como
por exemplo, ausência de geladeiras, problemas com infiltrações e outros estruturais, ausência extintores de incêndio, ausência de cuidadores
e/ou monitores para acompanhamento das crianças e adolescentes no ônibus escolar, dentre outros, que prejudicam o bom funcionamento das
escolas e dificultam o atendimento às finalidades a que se destina;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações visando ao efetivo respeito aos interesses, bens e direitos cuja
defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis;
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Marcos Parente/PI, Sr. Gedison Alves Rodrigues, que:
I - No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da presente recomendação:
a) Providencie a limpeza dos terrenos em que estão localizadas as escolas municipais, a qual deverá continuar ocorrendo de maneira periódica,
devendo o Município indicar previamente em que dias do mês a limpeza ocorrerá, informando os períodos aos Diretores das unidades escolares;
b) Providencie a instalação de iluminação adequada dos terrenos em que estão localizadas as escolas municipais, devendo-se ressaltar a
necessidade de colocação de lâmpadas com proteção a fim de evitar que sejam danificadas;
c) Providencie a limpeza e manutenção ou troca, se for o caso, dos aparelhos de ar condicionado e dos bebedouros/filtros existentes nas
unidades escolares, os quais deverão ocorrer de forma periódica, devendo a Prefeitura indicar previamente quando ocorrerão os serviços,
informando os prazos aos Diretores das unidades, os quais deverão manter os registros dos serviços realizados nas próprias unidades escolares;
d) Indique os períodos em que correrão os serviços de dedetização e limpeza de caixas d´água existentes nas unidades escolares, os quais
deverão ocorrer de forma periódica, devendo a Prefeitura dizer previamente quando ocorrerão os serviços, informando aos Diretores das
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unidades escolares, os quais deverão manter os registros dos serviços realizados nas próprias unidades escolares;
e) Providencie a reparação necessária nos banheiros já existentes das unidades escolares, a fim de que todas as unidades possam ser
adequadamente utilizadas;
f) Forneça e disponibilize aos alunos das unidades escolares todo o material necessário à garantia de higienização nos banheiros, como sabão
líquido, toalhas descartáveis, papel higiênico, lixeira com saco plástico e tampa com acionamento com pedal;
f) Providencie a pintura com identificação das unidades escolares na parte frontal externa dos imóveis;
g) Providencie pintura de paredes e reparação das salas (de aula ou destinadas às outras atividades) das unidades escolares que possuírem
infiltrações;
II- No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do recebimento da presente recomendação:
Providencie a instalação de extintores de incêndio nas unidades escolares, atentando-se para datas de validade e certificados de vistoria emitidos
pelo Corpo de Bombeiros;
Providencie a colocação de geladeiras nas escolas;
c) Disponibilização de monitores para acompanharem as crianças durante seus deslocamentos às escolas nos transportes fornecidos pelo ente
municipal.
III- No prazo de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento da presente recomendação:
Adeque as unidades escolares às normas atinentes à garantia de plena acessibilidade, tais como a colocação de rampas, corrimãos, pisos
antiderrapantes etc;
Providencie a adequação do número de vasos, mictórios e lavatórios ao número de alunos e funcionários de cada estabelecimento;
Providencie a adequação das cozinhas das unidades escolares, garantindo que não sejam colocados no local objetos estranhos às atividades e
garantindo, ainda, a separação entre áreas de preparo, higienização etc;
Providencie a construção de salas educativas nas unidades escolares em que essas ainda não existirem, com todos os equipamentos
necessários ao desenvolvimento das atividades, conforme orientação do corpo docente de cada unidade escolar.
III - Conceder o prazo de 10 (dez) dias úteis para que o Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Marcos Parente/PI informe acerca do
acatamento ou não da presente recomendação.
O não cumprimento desta recomendação, dentro dos prazos estipulados, implicará a adoção das medidas judiciais cabíveis à espécie.
Remeta-se uma cópia da presente ao Prefeito Municipal de Marcos Parente/PI, ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e
ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC).
Publique-se. Cumpra-se.
Marcos Parente/PI, 25 de julho de 2022.
Amina Macedo Teixeira de Abreu Santiago
Promotora de Justiça

4.13. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BRANCA 24825
Notícia de Fato nº 83/2021
SIMP Nº 627-166/2021
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir do processo TC-011976/2019, encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí-PI,
denúncia sobre supostas irregularidades na concessão de diárias e na realização de despesas mensais com combustíveis da Câmara Municipal
de Água Branca-PI, exercício financeiro 2015, conforme documentação oriunda do TCE-PI.
O ACÓRDÃO 000627-166/2021, DO PROCESSO TC/011976/2019, DECISÃO Nº 444/2021, foi assim ementado:
"EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ILEGALIDADE NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS. 1. A Divisão Técnica concluiu que a concessão de
diárias, no valor de R$ 59.891,67, foi efetivada sem comprovação da legalidade dos pagamentos, causando dano ao erário e ensejando a
responsabilização do Presidente da Câmara Municipal e ordenador de despesas à época. Sumário: Tomada de Contas Especial - Câmara
Municipal de Água Branca/PI. Exercício Financeiro 2015. Julgamento de irregularidade. Imputação de débito."
O MP de Contas, concluiu o seguinte:
a) Procedência da presente denúncia; b) Aplicação de multa prevista no art. 206, I, da Resolução TCE/PI nº 13/11 (Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí), no valor de 4.500 UFR, ao Sr. Humberto Tavares Mendes - Presidente da Câmara de Água Branca,
exercício de 2015, em face da ausência de procedimentos exigidos em processo de dispensa de licitação; c) Abertura de processo de tomada
de contas especial, destinada a apurar a concessão de diárias, no valor de R$ 59.891,67, por meio de documentos que comprovem a legalidade
dos pagamentos e a responsabilização pelo dano verificado ao erário.d) Apensamento ao processo de prestação de contas da Câmara
Municipal de Água Branca/PI, exercício de 2015, para que a multa imputada ao gestor (item b) seja levada em consideração quando do
julgamento das contas anuais.
A DFAM no relatório de prestação de contas obteve a seguinte conclusão:
A Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal - DFAM, diante dos esclarecimentos acima esposados entende que a concessão de
diárias no valor apurado de R$ 59.891,67, sem comprovação da legalidade desses pagamentos trouxeram dano ao erário cabendo a
responsabilização do responsável, à época, Sr, Humberto Tavares Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Água Branca e ordenador de
despesas dos referidos recursos descriminados na tabela acima.
O nobre Conselheiro relator acatou todas as fundamentações do MPC, tendo concluído assim seu voto, em junho de 2021:
Ante o exposto e o mais que dos autos consta, acompanhando na integra o parecer do Ministério Público de Contas, voto pelo: a) Julgamento de
irregularidade das contas em análise, com esteio no art. 122, inciso III, da Lei Estadual nº 5.888/09; b) Imputação de débito no valor de R$
59.891,67, a ser devidamente atualizado, ao Sr. Humberto Tavares Mendes, decorrente ausência de comprovação da legalidade dos pagamentos
referentes à concessão de diárias;c) Remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para adoção das medidas que entender
cabíveis no âmbito de sua competência.
O Acórdão TCE/PI nº 366/2021-SPC, referente ao PROCESSO TC/011976/2019 (Tomada de Contas Especial), foi publicado nas páginas 14/15
do Diário Oficial Eletrônico do TCE/PI nº 127 de 09/07/2021, tendo transitado em julgado no dia 23/08/2021.
Os autos do TCE foram encaminhados inicialmente para a Procuradoria Geral de Justiça e, posteriormente para a Promotoria de Justiça de Água
Branca, onde foram registradas no SIMP 000627-166/2021, como notícia de fato.
Oficiado à Câmara Municipal de Água Branca, o noticiado juntou documentação relativa a TC/011976/2019, a qual no qual o acórdão 956/2019,
reformou a decisão anterior aplicando MULTA ao noticiado, manifestando-se o noticiante no sentido do arquivamento da presente NF.
O Essencial a relatar.
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E/OU FÁTICA:
1) Das peças de informações encaminhadas pelo TCE/PI ao MPPI
O Acórdão remetido ao Ministério Público do Piauí pelo E. TCE/PI se trata de cumprimento ao que dispõe o artigo 125, da Lei Orgânica do
TCE/PI. Vejamos:
Art. 125. Verificada a ocorrência do disposto no inciso III1 do art. 122, o Tribunal providenciará a remessa de cópia da documentação
pertinente ao Ministério Público Estadual e às Procuradorias Estadual e Municipal, para a adoção das medidas legais cabíveis.
A vista disto, cabe ao Ministério Público apurar, objetivamente, o fato ou situação determinável identificado pelo TCE/PI, que o levou a comunicar
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e remeter cópia do Acórdão ao MPPI. Absolutamente irrazoável e contraproducente, portanto, o MPPI "apurar toda a prestação de contas do
gestor" NOVAMENTE, como se órgão de controle de contas o fosse, e sobrepondo-se à atividade de fiscalização já realizada pelo TCE/PI.
Tal assertiva é reforçada pelo ENUNCIADO 03/2020, DO CACOP, que desaconselha instaurar investigações ministeriais cíveis para apurar
"possíveis irregularidades", sem definí-las quais, sob pena de configurar - ao menos material - crime de abuso de autoridade pelo Promotor de
Justiça. Vejamos:
ENUNCIADO DE ORIENTAÇÃO Nº 03/2020 INSTAURAÇÃO DE PPIC E ICP. ELEMENTOS DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃOA instauração
de inquérito civil público deve observar o artigo 4º, da Resolução 23, do CNMP, sugerindo-se que a portaria atenda também aos seguintes
requisitos: a) apuração deve ter por objeto fato ou situação determináveis, não sendo admitida a instauração para apurar "possíveis
irregularidades"; b) descrição mínima do fato ou situação a ser investigada; c) exposição sucinta da adequação típica ao dispositivo
legal que prevê o ato de improbidade administrativa (arts. 9º, 10 ou 11, da Lei 8.429/92).
A remessa de cópia de documentos extraídos de procedimento administrativo oficial do TCE/PI, diante de situação ou fato identificado e cuja
apuração o MPPI detenha (ex: investigar ato de improbidade administrativa), representa "peça de informações", assim definido pelo Promotor
Ernani Vilhena Jr., em PRÁTICA PENAL, CIVIL E TUTELA COLETIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO, ed 4, editora Método, pag. 264, in verbis:
"Basicamente o que caracteriza uma peça de informação é a existência de elementos de prova extraídos do contexto de um
determinado procedimento. Quando, por exemplo, no procedimento de um órgão estatal encarregado da expedição de licenças
ambientais, se constata a existência de interesse ambiental difuso que demande a ação do Ministério Público, são extraídas cópias do
procedimento (peças de informação) e remetidas à apreciação do parquet."
Disto, incumbe ao MP apreciar se o fato ou situação determinável identificado pelo órgão remetente - no caso o TCE/PI -, cuja gravidade o levou
a remeter peças de informação ao MP, é de sua atribuição; e o sendo, investigá-los. Em nenhuma hipótese, repito, no presente caso, deve o MP
"apurar toda a prestação de contas do TCE/PI", novamente.
As formalidades são estabelecidas pela lei para salvaguarda de interesse maior, qual seja, o da probidade administrativa.
Muitas vezes, todavia, é constatado que a forma não foi cumprida por desatenção, desconhecimento ou despreparo do agente público,
constituindo-se irregularidade meramente formal, que não se traduz em hipótese de intervenção do Ministério Público.
Ressalvam-se as hipóteses em que tais falhas tenham sido meio para a prática de atos de improbidade, situação que enseja a continuidade da
investigação e ajuizamento da respectiva ação judicial para responsabilização.
Situações desse jaez chegam corriqueiramente ao Ministério Público, sobretudo em investigações calçadas em prestações de contas do TCE/PI
ou notícias de fato imprecisas, as quais trazem ao conhecimento do MPPI irregularidades meramente formais que não representam ato de
improbidade ou meio para a prática de ato ímprobo.
In casu, o TCE/PI afirmou em acórdão a mera irregularidade, ressaltando que a nova dimensão dada pelo legislador ao requisitos que
caracterizam a imporbidade administrativa, devem estar sobejamente comprovados nos autos, inclusive o dolo específico e a vontade de lesionar
o interesse público, cujos elementos não são suficientes para aferir pela documentação que repousa nos autos.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a LIA não deve ser aplicada para punir meras irregularidades administrativas ou transgressões
disciplinares. Ela tem o objetivo de resguardar os princípios da administração pública sob o prisma do combate à corrupção, à imoralidade
qualificada e à grave desonestidade funcional.
No julgamento de agravo no REsp 1.245.622, o ministro Humberto Martins afirmou que a aplicação da LIA "deve ser feita com cautela, evitandose a imposição de sanções em face de erros toleráveis e meras irregularidades". Seguindo esse entendimento, a Primeira Turma não considerou
como improbidade a cumulação de cargos públicos com a efetiva prestação do serviço, por valor irrisório pago a profissional de boa-fé.
Posto isto, indispensável o arquivamento, quanto a estas MERAS IRREGLARIDADES (segundo o TCE/PI que aplicou MULTA bem como é o
órgão que deve indicar o valor do dano, segundo a legiislação vigente sobre improbidade), que não denotam em improbidade administrativa,
oportunidade em que se avoca a SUMULA 07, do CSMP/PI:
SÚMULA Nº 07
ARQUIVAMENTO. IRREGULARIDADES MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO CONFIGUREM IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Homologa-se
o arquivamento de procedimento que tenha por objeto apurar irregularidades meramente formais que não configurem improbidades
administrativas.
DECISÃO:
Assim decide-se:
1)ARQUIVAMENTO PARCIAL DA PRESENTE NF, pelas razões jurídicas expostas acima, especialmente quanto às seguintes irregularidades
apontadas pelo TCE/PI:
DETERMINA-SE AS SEGUINTES DILIGÊNCIAS:
1)Publicação deste despacho no DOEMPPI, para fins de publicidade e controle social;
2)Embora não previsto na regulamentação, encaminhem-se cópia dos autos para o CSMP, para as providências que entender cabíveis, ficando
os autos à disposição da Corregedoria, a teordo que dispõe a Res. 174/2017 CNMP.
3)Proceda-se ao arquivamento da presente NF, no SIMP.
Água Branca, 26/07/2022
MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça

4.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA - 3ª ZONA ELEITORAL 24826
PORTARIA 01/2022
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 Prefeito 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;
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CONSIDERANDO que fora enviado o Ofício nº 01/2022 - 3ª ZE/PHB, com fundamento na Lei Complementar n. 135/2010 ("Lei da Ficha Limpa"),
solicitando que o Prefeito do Município de Parnaíba/PI informasse, por intermédio da ferramenta Sisconta Eleitoral, os dados relativos aos
servidores 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 01/2022 - 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 07/2022 - 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 acompanhar atualização do Sisconta pela autoridade que
responde o presente procedimento, bem como, colher as informações da não resposta aos Ofícios nº 01/2022 - 3ª ZE/PHB, enviado no dia 26 de
abril de 2022, e nº 07/2022 - 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 09h00min, através da plataforma Microsoft Teams, devendo ser expedido
ofício ao Sr. Francisco de Assis Moraes Souza, Prefeito 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; e,
o Prefeito 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

4.15. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA24827
SIMP: 000616-161/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se o presente SIMP de pedido de habilitação de casamento formulada por Leonarda Maria de Sousa Nascimento e Francisco Gustavo
Lustosa Carvalho, ambos qualificados nos autos.
Parecer ministerial com manifestação pelo deferimento do pleito e encaminhado à Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Joaquim Pires/PI
para conhecimento e providências (ID nº 53953145).
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

4.16. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA 24828
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 592-188/2020
PORTARIA Nº 023/2022
VISTOEMCORREIÇÃOINTERNA-2022
Portaria nº 023/2022. Objeto: Converter a Notícia de Fato nº 592-188/2020 em Procedimento Administrativo de mesmo registro cronológico, com
o objetivo de averiguar eventual negligência praticada em face da idosa Osvaldina Josefa Gomes, no Município de Paulistana-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, no uso de suas atribuições legais e, com
fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº
8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e ainda,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos e coletivos relativos à infância e à adolescência;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que a Constituição brasileira, no seu art. 230, prevê que "a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida";
CONSIDERANDO que o art. 2º, da Lei nº 10.741/03, reza que "O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. ";
CONSIDERANDO que, segundo o art. 3º, do Estatuto do Idoso, "É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer,
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária";
CONSIDERANDO o disposto no art. 4º, do Estatuto reportado, que preconiza que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência,
discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei, sendo
"dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso", de acordo com o apregoado pelo § 1º deste mesmo dispositivo;
CONSIDERANDO que o direito à vida e a saúde são dois dos Direitos Fundamentais, revelando-se, pois, direitos individuais indisponíveis, sendo
obrigação do Estado e da sociedade garantir à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos
civis, políticos, individuais e sociais, assegurados na Constituição e nas leis, bem como colocá-la a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor;
CONSIDERANDO que o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), em seu art. 75, impõe que, nos processos e procedimentos em que não for
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parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta Lei, hipóteses em que terá vista dos
autos depois das partes, podendo juntar
documentos, requerer diligências e produção de outras provas, usando os recursos cabíveis;
CONSIDERANDO, também, a expiração do prazo da Notícia de Fato nº 592- 188/2020, bem como a necessidade de continuação das
investigações;
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,
R E S O L V E:
CONVERTERa Notícia de Fato nº 592-188/2020 em Procedimento Administrativo de mesmo registro cronológico, com o objetivo de averiguar
possível praticada em face da idosa Osvaldina Josefa Gomes, no Município de Paulistana-PI, no Município de Paulistana-PI, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes diligências:
a autuação da presente 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, Jamile Xavier de Sepedro, matrícula nº 414, para secretariar os trabalhos;
o envio de arquivo no formato word da Portaria em tela ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto 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 Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC, para conhecimento,
segundo determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 001/2008, CPJE-PI;
a comunicação ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme determina a legislação atinente aos feitos
extrajudiciais;
a afixação do instrumento em pauta no mural da sede da Promotoria de Justiça Única de Paulistana-PI, em adimplemento ao preconizado no art.
2º, §4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do CPJE-PI;
certifique-se o cumprimento e recebimento de resposta das disposições contidas no Despacho de ID nº 2881070. Em sendo negativa, reiterem-se
os sobreditos expedientes, por até 03 (três) vezes, independente de nova conclusão, assinalando prazo de 20 (vinte) dias para resposta;
após, com ou sem resposta, façam-me conclusos para novel deliberação.
Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
Paulistana-PI, 25 de fevereiro de 2022.
[assinadodigitalmente]
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.1
1 Portaria PGJ nº 3134/2021

4.17. 54ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24829
54ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TERESINA - PI
CENTRAL DE INQUÉRITOS
Av. Lindolfo Monteiro, nº 911 Mezanino Fátima - Teresina/PI
CEP: 64.049-440 Fone: (86) 3216-4550 - Ramal: 754 - E-mail: 54pjthe@mppi.mp.br
EDITAL Nº 11/2022
A Exma. Sra. GIANNY VIEIRA DE CARVALHO, Promotora de Justiça respondendo pela 54ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que não foi possível notificar, no endereço constante dos autos, o investigadoFERNANDO
ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Teresina-PI, nascido aos 31/01/1989, inscrito sob o RG nº 3.053.991 - SSP/PI, filho de
maria Zenaide Alves da Silva e Francisco Alves da Silva, para tratar de proposta de acordo de não persecução penal. Desse modo, pelo
presente, fica V. Senhoria NOTIFICADO a entrar em contato com este órgão por meio do telefone (086) 98192-1652 (segunda-feira a sexta-feira,
de 08h00 às 13h00 ou do e-mail 54pjthe@mppi.mr.br, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação deste Edital, para tratar de proposta de
acordo de não persecução penal, nos autos da investigação de nº 0006509-73.2019.8.18.0140, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo
Penal. O não atendimento à presente notificação (deixar de se manifestar no prazo e na forma acima mencionados) será entendido como recusa
em participar da audiência na qual seria proposto o acordo de não persecução penal - ANPP, razão pela qual a inicial acusatória será
oferecida, nos termos da lei, dando início a ação penal.
Teresina - PI, 21 de julho de 2022.
Gianny Vieira de Carvalho
Promotora de Justiça

4.18. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL24830
Promotoria de justiça de cocal
Av. João Justino de Brito, n° 134, Centro, Cocal-PI, CEP: 64235-000
Telefone: (86) 3362 1211- (86)98124-4371- e-mail: pj.cocal@mppi.mp.br
Notícia de Fato nº 38/2022 - SIMP 00594-199/2022
Noticiante: Sob sigilo
Noticiados: Municípios do Estado do Piauí-PI
DESPACHO
Trata-se de declínio de atribuição do Ministério Público Federal nos autos da Notícia de Fato nº 1.27.000.000332/2022-17, instaurada por meio de
solicitação de empresa privada requerendo que o MPF expedisse "notificação geral" aos municípios do Piauí para que cumpram o determinado
na Lei nº 14.129/2021 e passem a ofertar serviços no formato digital.
Inicialmente, cumpre destacar que a Lei nº 14.129/2021, que entrou em vigor para os municípios em 30/09/2021, após decorridos 180 (cento e
oitenta) dias de sua publicação oficial, dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência
pública, a priori, não se aplica apenas aos municípios, mas também "às administrações diretas e indiretas dos demais entes federados, nos
termos dos incisos I e II do caput deste artigo (ou seja, abrange os Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, incluído o Tribunal de Contas e o
Ministério Público), "desde que adotem os comandos desta Lei por meio de atos normativos próprios", como se depreende do inciso III do seu art.
2º, verbatim:
Art. 2º. Esta Lei aplica-se:
III - às administrações diretas e indiretas dos demais entes federados, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo, desde que adotem
os comandos desta Lei por meio de atos normativos próprios.
§ 2º. As referências feitas nesta Lei, direta ou indiretamente, a Estados, Municípios e ao Distrito Federal são cabíveis somente na
hipótese de ter sido cumprido o requisito previsto no inciso III do caput deste artigo.
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Esse comando legal prescreve que a aplicação das suas disposições pelos demais entes federados dependerá de que adotem os seus
comandos por meio da edição de atos normativos próprios, e não se vislumbra, a princípio, a possibilidade de exigir dos municípios a edição de
tais atos normativos, considerando a sua autonomia legislativa.
De outro lado, havendo a possibilidade de exigir dos municípios o cumprimento da referida lei, verifica-se que o seu objeto pode ser solucionado
por meio de atuação institucional mais ampla e mais resolutiva, coordenada pelo CACOP, abrangendo todos os municípios do estado do Piauí,
considerando que a demanda envolve a todos.
Nessa senda, necessário se solicite apoio ao CACOP para verificar a possibilidade de exigir dos municípios o cumprimento da referida lei, e
sendo positiva a resposta, a possibilidade do seu objeto ser solucionado por meio de atuação institucional mais ampla e mais resolutiva,
coordenada pelo CACOP, abrangendo todos os municípios do estado do Piauí.
Ante o exposto, determino:
a) Expeça Ofício ao CACOP solicitando apoio para verificar a possibilidade de exigir dos municípios o cumprimento da Lei 14.129/2021, e sendo
positiva a resposta, a possibilidade do seu objeto ser solucionado por meio de atuação institucional mais ampla e mais resolutiva, coordenada
pelo CACOP, abrangendo todos os municípios do estado do Piauí;
b) registro do protocolo no SIMP;
c) Comunique-se, por meio eletrônico à Secretária-Geral do Ministério Público sobre as providências acima adotadas, informando, inclusive, o
número deste procedimento.
Cumpra-se.
Cocal/PI, 26 de julho de 2022.
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor de Justiça
P
romotoria de justiça DE COCAL
Av. João Justino de Brito, n° 134, Centro, Cocal-PI, CEP: 64235-000
Telefone: (86) 3362 1211--(86)98124-4371 - e-mail: pj.cocal@mppi.mp.br
Atendimento ao Público: 000495-199/2022
Noticiante: sob sigilo
Noticiado: Polícia Civil de Cocal
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Atendimento ao Público instaurado com base em termo de declaração prestado ao GACEP/MPPI, onde o noticiante pediu a
decretação de sigilo, apontando, em síntese, as seguintes supostas irregularidades na Polícia Civil de Cocal:
a) existência de policiais civis que conduzem viaturas de polícia sem prévia aprovação em curso especializado de formação de condutor e em
curso de treinamento de prática veicular em situação de risco (violação do art. 145, inciso IV, do CTB);
b) existência de servidores públicos municipais de Cocal-PI cedidos que exercem funções próprias e exclusivas de escrivão de polícia;
c) que o guarda municipal de Cocal conhecido como "COBRA" transita no município portando arma de fogo, de forma intimidatória, e que
participa de diligências e operações policiais deflagradas pela Polícia Civil;
d) que ouviu relatos de tortura e de espancamentos praticados por "COBRA", e que a autoridade policial do município de Cocal não adotou
nenhuma providência legal em face do referido guarda municipal.
Quanto à notícia de que o Guarda Municipal porta arma de fogo, esclareça-se que o STF1 entendeu, nos julgamentos ADC 38/DF, ADI 5538/DF
e ADI 5948/DF, que todos os integrantes das guardas municipais possuem direito ao porte de arma de fogo, em serviço ou mesmo fora de
serviço, independentemente do número de habitantes do município. Dessa forma, declarou inconstitucional o art. 6º, III e IV, da Lei nº
10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que somente previa porte de arma de fogo para os guardas municipais das capitais e dos municípios
com maior número de habitantes. Vejamos:
É inconstitucional a restrição do porte de arma de fogo aos integrantes de guardas municipais das capitais dos estados e dos
municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes e de guardas municipais dos municípios com mais de 50.000 (cinquenta
mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço. STF. Plenário. ADC 38/DF, ADI 5538/DF e ADI 5948/DF, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, julgados em 27/2/2021 (Info 1007).
Quanto às demais supostas irregularidades, a notícia veio desprovida de elementos de prova e de informação mínimos para o início de uma
apuração, como, por exemplo, de indícios mínimos dos fatos noticiados, identificação de envolvidos, documento comprobatório e/ou fato ou
situação determinada, limitando-se a dizer de forma vaga e imprecisa que "tomou conhecimento", que "acredita", que "ouviu relatos", sem
apresentar descrição mínima de fato ou situação determinável que seja suficiente para lastrear ou autorizar uma investigação pelo Ministério
Público.
Dessa forma, o noticiante foi notificado, por meio do e-mail informado na reclamação <falmeidaenator1974@gmail.com>, para apresentar, no
prazo de 05 (cinco) dias, elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, considerando as informações acima
prestadas, e/ou outras que entendesse necessárias, porém, deixou transcorrer o prazo sem qualquer resposta do noticiante.
Conforme dispõe o art. 4º, III, e § 4º, da Resolução CNMP 174/2017, verbis:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la.
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível.
Ressalta-se que a Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) dispõe o seguinte:
Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a
prática de ato de improbidade.
§ 1º A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e
sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento.
§ 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades
estabelecidas no § 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do art. 22 desta lei.
Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta Lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante
representação formulada de acordo com o disposto no art. 14 desta Lei, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo
assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
Esse posicionamento é reforçado pelo Enunciado nº 03/2020, do CACOP/MPPI, que orienta não instaurar investigações cíveis para apurar
"possíveis irregularidades", sem defini-las quais, isto é, que não versem sobre fato ou situação determinável, que não descrevam minimamente o
fato ou situação a ser investigada, in verbis:
ENUNCIADO DE ORIENTAÇÃO Nº 03/2020 INSTAURAÇÃO DE PPIC E ICP. ELEMENTOS DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. A instauração
de inquérito civil público deve observar o artigo 4º, da Resolução 23, do CNMP, sugerindo-se que a portaria atenda também aos seguintes
requisitos: a) apuração deve ter por objeto fato ou situação determináveis, não sendo admitida a instauração para apurar "possíveis
irregularidades"; b) descrição mínima do fato ou situação a ser investigada; c) exposição sucinta da adequação típica ao dispositivo legal que
prevê o ato de improbidade administrativa (arts. 9º, 10 ou 11, da Lei 8.429/92).
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Noutro pórtico, o art. 27 da nova Lei nº 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade) tipifica o crime de instauração ou requisição de investigação sem
indícios mínimos, verbis:
Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de
qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa.
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
O tipo penal busca evitar a requisição ou a instauração de procedimento investigatório de infração penal ou administrativa com base em notícias
vagas e imprecisas, pois o dever de agir da polícia judiciária e do ministério público para promover a investigação e a ação penal nos crimes de
ação pública, que emana do princípio da obrigatoriedade, deve ser mitigado, caso se esteja diante da ausência de um rudimento de justa causa,
conforme leciona o professor Renato Brasileiro:
Indício, na dicção de Maria Thereza Rocha de Assis Moura: "é todo rastro, vestígio, sinal e, em geral, todo fato conhecido, devidamente
provado, suscetível de conduzir ao conhecimento de um fato desconhecido, a ele relacionado, por meio de um raciocínio indutivo-dedutivo"
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, 7ª ed. Salvador, JusPODIVM, 2019, p. 614)
Nesse escopo, considerando a inercia do noticiante, e que a denúncia não se fez acompanhar de um mínimo substrato, nem aponta fatos e
provas concretas acerca dos fatos expostos, o que impossibilita a atuação ministerial, o indeferimento com o respectivo arquivamento dos autos é
medida que se impõe.
Ante o exposto, não havendo outras providências a serem adotadas, promovo o arquivamento deste feito, conforme dispõe o art. 4º, III, da
Resolução CNMP 174/2017, e determino as seguintes diligências:
a) arquive o presente feito, com base no art. 4º, III, da Resolução CNMP nº 174/17;
b) cientifique o noticiante, para os fins do disposto no art. 4º, §1º e §3º, e art. 5º da Resolução CNMP n° 174/17;
c) encaminhe cópia desta decisão ao CSMP-PI, conforme Orientação expedida pela CGMP-PI através do Ofício Circular nº 004/2017-CGMP/PI;
d) envie cópia da presente decisão ao GACEP;
e) proceda a baixa no respectivo livro e no SIMP, com as cautelas de praxe
Cumpra-se.
Cocal-PI, 26 julho de 2022.
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor de Justiça
1 INFORMATIVO STF. Brasília: Supremo Tribunal Federal, Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, n. 1007/2021.
Disponível em:http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=informativoSTF. Data de divulgação: 5 de março de 2021.Acessado em
06/07/2022.

4.19. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS24832
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do presentante legal subscritor, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no Art. 129 da Constituição da Federal, nos Arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal nº
8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e no Art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado, na forma do Art. 8º, inciso I, da Resolução
n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 16 da Resolução CPJ/PI nº 04/2020 que estabelece que o acompanhamento do efetivo cumprimento do
Acordo de Não Persecução Cível, através de diligências de fiscalização, dar-se-á em procedimento administrativo especificamente instaurado
para tal fim (art. 8º, inciso I, da Resolução CNMP nº 174/2017), na forma e no prazo disciplinados, valendo-se, sempre que necessário e possível,
de técnicos especializados;
CONSIDERANDO que no inquérito civil nº 10/2018 (Protocolo SIMP nº 000055-140/2018) foi celebrado o Acordo de Não Persecução Cível com
os investigados Sr. Roberto René Lages Véras, ex-Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte do município e o Prefeito à época
dos fatos, Sr. Carlos Alberto Lages Monte para o ressarcimento de danos causados ao erário referente ao recebimento de salário de forma
irregular pelo ex-Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte do município de Barras-PI no mês de fevereiro de2017, antes de ser
nomeado para o cargo;
Resolve-se instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para o acompanhamento do cumprimento das cláusulas do ANP Cível celebrado com
o Sr. Roberto René Lages Véras e o Sr. Carlos Alberto Lages Monte.
Desde já, determino as seguintes diligências:
Registro e autuação da presente portaria;
Arquive-se cópia da portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça criada no aplicativo SharePoint do Office bem como que seja dada
publicidade a ela;
Notifiquem-se as partes para que passem a cumprir o Acordo de Não Persecução Cível celebrado e homologado pelo Conselho Superior do
Ministério Público;
Aguarde-se na Secretaria Ministerial a juntada de todos os comprovantes de pagamento apresentados pela requerida mês a mês até o
adimplemento da obrigação iniciada em 10 de dezembro de 2020;
Transcorrido o prazo sem a sua apresentação pela compromissária, notifiquem-na para que imediatamente supram a falta e, não atendido o
chamado, tornem os autos conclusos para posteriores deliberações;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores: Aline de Oliveira Sousa (Assessora de Promotoria, matrícula 15.874),
Wesley Alves Resende (Assessor de Promotoria, matrícula 15.493), Flávia Helen Furtado Pedrosa Da Silva (Estagiária, matrícula 2553) e
Francisco de Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula 388), todos lotados nesta Promotoria de Justiça.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Barras/PI, quinta-feira, 21 de julho de 2022.
[Assinado Digitalmente]
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça

4.20. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UNIÃO 24833
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA n. 02/2022
Referência: Procedimento Administrativo nº 10/2022
SIMP 000121-143/2022
EMENTA: Fomento à deliberação Plano Municipal destinado à prevenção, enfrentamento e ao atendimento especializado de crianças e
adolescentes vítimas de violência.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do(a) Promotor(a) de Justiça adiante assinado(a), no uso de suas atribuições legais,
Página 30

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1146 Disponibilização: Quarta-feira, 27 de Julho de 2022 Publicação: Quinta-feira, 28 de Julho de 2022

notadamente com fundamento nos artigos 127, caput e 129, incisos II e III da Constituição da República c/c artigo 27, inciso II e parágrafo único,
inciso IV da Lei nº 8.625 c/c artigo 201, inciso VIII e §5°, C) da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária, colocando-as a salvo de todas as formas de violência, negligência, crueldade e opressão (cf. art. 227, caput,
da Constituição Federal e art. 5º, da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que na forma do disposto no art. 4°, par, único, alíneas "b", "c" e "d", da Lei nº 8.069/90, a garantia de prioridade compreende,
dentre outros fatores, a precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, a preferência na formulação e na execução
das políticas sociais pública e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à criança e ao adolescente,
o que importa na previsão de verbas orçamentárias para fazer frente às ações e programas de atendimento voltados à população infantojuvenil
(conforme inteligência dos arts. 87, inciso I; 88, inciso II; 90; 101; 112; 129 e 259, par, único, todos da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO a necessidade de elaboração e implementação de uma política pública intersetorial destinada à prevenção e ao atendimento
de crianças e adolescentes vítimas de violência, em suas mais variadas formas, com ênfase nos casos de violência sexual, de modo a permitir a
rápida e eficiente apuração das denúncias recebidas, com a subsequente responsabilização dos agentes e adequada proteção às vítimas, dando
assim efetividade ao disposto no art. 227, caput e §4º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDOque a criação e manutenção de programas específicos, em nível municipal, de modo a atender tais demandas é parte
intrínseca da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente na forma do disposto no art. 88, incisos I e III, da Lei n° 8.069/90,
devendo abranger os programas e ações previstas nos arts. 90, 101, 112 e 129, todos do mesmo Diploma Legal;
CONSIDERANDOque a Lei nº 8.742/93 - LOAS, em seu artigo 23, parágrafo único, inciso I, determina que na organização dos serviços da
Assistência Social serão criados programas de amparo às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao
disposto no art. 227 da Constituição Federal e na Lei nº 8.069/90;
CONSIDERANDOque a estruturação da atenção integral à saúde das pessoas em situação de violência sexual em rede é um passo importante
para assegurar o cuidado, promoção e prevenção a esse público;
CONSIDERANDOque de acordo com a Constituição Federal, com a Lei nº 8.080 de 1990, Lei Orgânica da Saúde, e com as demais políticas em
desenvolvimento, a saúde é um direito fundamental do ser humano. Cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício,
garantindo que o acesso às ações e aos serviços seja universal e igualitário;
CONSIDERANDOque compõe o atendimento integral à saúde de pessoas em situação de violência, o registro da notificação compulsória de
suspeita ou evidência de violências interpessoais e autoprovocadas definidas pela legislação (violências contra crianças, adolescentes, mulheres
e pessoas idosas) de acordo com a Portaria GM/MS n° 1.271 de 06/06/2014;
CONSIDERANDOque a violência sexual, em razão da própria situação e das chantagens e ameaças, que humilham e intimidam quem a sofreu,
pode comumente vir acompanhada de sentimento de culpa, vergonha e medo, sendo necessário tempo, cuidado e respeito no atendimento e na
escuta ofertada nos serviços de saúde e em toda a rede. Isso significa garantir atendimento e atenção humanizada e uma escuta qualificada a
todos(as) aqueles(as) que acessarem esses serviços;
CONSIDERANDOque o Decreto nº 7.958/2013 assegura que durante o atendimento é preciso observar os princípios do "respeito da dignidade
da pessoa, da não discriminação, do sigilo e da privacidade", além de aspectos como:
- O devido acolhimento em serviços de referência;
- A disponibilização de espaço de escuta qualificada com privacidade, de modo a proporcionar ambiente de confiança e respeito;
- A informação prévia das pessoas em situação de violência sexual, assegurada a compreensão sobre o que será realizado em cada etapa do
atendimento e a importância das condutas profissionais, respeitada sua decisão sobre a realização de qualquer procedimento;
- Divulgação de informações sobre a existência de serviços de referência para atendimento à violência sexual.
CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.958/2013 assegura que o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais da rede SUS
compreenderá, dentre outras, o preenchimento da ficha de Notificação Compulsória de violência doméstica, sexual e outras formas de violências;
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 3° determina que a notificação compulsória é obrigatória
para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao
paciente, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975.
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 3º, § 1°, determina que a notificação compulsória será
realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo, de acordo com o estabelecido no anexo (violência sexual ocupa o 48° lugar na
lista), observando-se, também, as normas técnicas estabelecidas pela SVS/MS.
CONSIDERANDO que a Portaria nº 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 4° e parágrafo único determina que a notificação
compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento
ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível e que a autoridade de saúde que receber a
notificação compulsória imediata deverá informá-la, em até 24 (vinte e quatro) horas desse recebimento, às demais esferas de gestão do SUS, o
conhecimento de qualquer uma das doenças ou agravos constantes no anexo (violência sexual ocupa a 48a posição da lista em anexo).
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 5°, determina que a notificação compulsória semanal será
feita à Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação
compulsória;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 6°, determina que a notificação compulsória, independente
da forma como realizada, também será registrada em sistema de informação em saúde e seguirá o fluxo de compartilhamento entre as esferas de
gestão do SUS estabelecido pela SVS/MS;
CONSIDERANDO que frente a todas as indicações necessárias à garantia de atenção humanizada e integral às pessoas em situação de
violência sexual, cabe ressaltar que compete aos gestores(as) de saúde nos Municípios, Estados e Distrito Federal implantar, implementar e
garantir sustentabilidade às ações e o maior número possível de serviços de referência;
CONSIDERANDOque o acolhimento e a escuta especializada são elementos importantes para uma atenção humanizada às pessoas em
situação de violência sexual;
CONSIDERANDOque o acolhimento engloba o tratamento digno e respeitoso, a escuta, o reconhecimento e a aceitação das diferenças, o
respeito ao direito de decidir de mulheres e homens, assim como o acesso e a resolutividade da assistência. A capacidade de escuta, sem préjulgamentos e imposição de valores, a aptidão para lidar com conflitos, a valorização das queixas e a identificação das necessidades são pontos
básicos do acolhimento que poderão incentivar as vítimas a falarem de seus sentimentos e necessidades;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 9.603/2018, que regulamentou a Lei n° 13.431/2017 dispôs em seu art. 9º acerca da criação de um comitê
de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a
finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de
atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê, fixando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para sua efetiva criação;
CONSIDERANDO finalmente a necessidade de o município adequar seus órgãos, programas, estruturas e orçamento às disposições da
legislação federal relativa à política de atendimento dos direitos da infância e juventude, nos moldes do previsto nos arts. 88, inciso I, e 259, par.
único, ambos da Lei nº 8.069/90;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes à
infância e juventude, conforme arts. 127 e 129, inciso II, alínea "m", da Constituição Federal e arts. 201, incisos V e VIII e 210, inciso I da Lei nº
8.069/90;
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CONSIDERANDO o Programa Infância e Juventude Protegida, desenvolvida pelo Ministério Público do Estado Piauí, com a finalidade de
impulsionar a implantação da escuta especializada nos municípios.
RESOLVE RECOMENDAR
Ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de União, que:
I. Institua, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio de resolução do CMDCA, o Comitê de Gestão Colegiada da rede de cuidado e de proteção
social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, a funcionar no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, composto por dois representantes das políticas de assistência social, saúde, educação, e conselheiros tutelares do
município e de integrantes de outras políticas, de acordo cm a realidade local;
II. Que elaborem, no prazo de 30 (trinta) dias, após a formação do Comitê, plano de trabalho e calendário de reuniões do Comitê Colegiado
Gestor de Cuidados, dando ampla divulgação, inclusive ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;
III. Elaborem, aprovem e encaminhem para o Poder Executivo Municipal, por meio do Colegiado Gestor, ao Poder Executivo, no prazo de 120
(cento e vinte) dias corridos, os protocolos, fluxos e demais atos relacionados à implantação da escuta especializada no município;
IV. Elaborem e encaminhem ao Poder Executivo, até o mesmo de novembro, calendário anual de atividades de prevenção, e enfrentamento
à violência contra crianças e adolescentes, dando-se ênfase para o mês de maio, envolvendo todas as secretarias e órgãos da
municipalidade, a ser desenvolvida no ano seguinte e custeadas com orçamento das respectivas secretarias;
Ao Prefeito Municipal de União/PI que:
V. No prazo de 10 (dez) após a criação Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes
Vítimas ou Testemunhas de Violência, indique, por meio de decreto municipal, os integrantes governamentais do referido colegiado, devendo os
mesmos recair em servidores que tenham atuação direta com o respectivo secretário da política pública;
VI. Elabore, por meio da Secretaria de Assistência Social, Educação e Saúde, no prazo de 90 (noventa) dias, capacitação para professores,
auxiliares da educação, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, agentes de saúde e todos os profissionais das referidas políticas,
visando o atendimento, a identificação e encaminhamento dos casos de violência contra crianças e adolescentes no município, devendo-se no
caso dos profissionais de saúde, destacar os protocolos do Ministério da Saúde e da Lei Federal n° 12.845/13;
VII. Crie e equipe, no âmbito da política municipal, sala de escuta especializada, para a oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas
de violência, devendo o mesmo ser um local acolhedor e que resguarde a privacidade da criança ou adolescente;
VIII. Adote, por meio de decreto municipal, calendário anual de atividades de prevenção, e enfrentamento de violência contra crianças e
adolescentes, envolvendo todas as políticas públicas municipais, dando-se ênfase para o mês de maio, considerado mês de combate à violência
sexual de crianças e adolescentes;
IX. Implemente, por meio de decreto municipal, após elaboração e aprovação do Comitê de Gestão Colegiada, nas escolas e unidades de saúde,
públicas e privadas, CRAS e CREAS, em funcionamento no município, modelo de registro de informações para compartilhamento do sistema de
garantia de direitos, dos casos em que haja suspeita da prática de violência contra crianças e adolescentes, em conformidade com o art. 28 do
Decreto n° 9.603/18;
X. Adeque, no prazo de 06 (seis meses) os serviços de saúde, educação e assistência social, no sentido de proporcionar atendimento prioritário
aos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos, abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, em atendimento ao disposto no
art. 4º, caput e par. único, alínea "b" c/c art. 259, par. único, da Lei nº 8.069/90; criando protocolos internos de atendimento em cada política
pública;
XI. Adote, por meio de decreto municipal, os protocolos, fluxos e demais atos elaborados pelo Comitê Gestor Colegiado, tornando obrigatória a
sua a execução na municipalidade;
XII.Que recomende a todos os profissionais que trabalhem com crianças e adolescentes nesse município, como conselheiros tutelares,
conselheiros de direitos, da educação, professores que se capacitem em relação à escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas de
violência sexual, seja por meio de capacitação a ser ofertada diretamente pelo Município, podendo ainda utilizar curso oferecido pelo Ministério
Público do Estado do Piauí, através de plataforma moodlei, qual seja "Escuta Especializada para a Rede de Proteção";
XIII. Que indique do Comitê de Gestão Colegiada, 02 (dois) profissionais efetivos, para realização da escuta especializada no município, que
devem participar de todo o processo de discussão e capacitação junto aquele órgão e que deverão realizar etapa de formação específica ofertada
pelo Ministério Público (em data a ser informada);
XIV. Que fortaleça os programas e serviços destinados ao atendimento dos pais/responsáveis pelas crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas, inclusive aqueles correspondentes às medidas relacionadas nos arts. 18-B e 129, incisos I a IV, da Lei nº 8.069/90, em especial o
PAIF no CRAS e caso exista CREAS, o PAEFI, para atendimento das famílias e crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
devendo ser enviado ao Ministério Público, no prazo de 120 (cento e dias) plano de trabalho dos respectivos serviços;
XV. Que crie, no âmbito da Secretaria de Assistência Social o "Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias" a que alude o art. 13,
caput, da Lei nº 13.431/2017, com a finalidade de receber e encaminhar aos órgãos da rede de proteção às denúncias, bem como a
sistematização dos dados das violências recebidas, encaminhadas e apuradas, inclusive em parceria com o Disque Direitos Humanos (Disque
100). Esse serviço desse ser amplamente divulgado.
A adoção das providências indicadas deverá ser comunicada e comprovada a este Órgão ministerial, nos prazos acima assinalados, a contar do
seu recebimento.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à 2ª Promotoria de Justiça de União/PI, pelo e-mail
segunda.pj.uniao@mppi.mp.br, inicialmente no prazo de 10 (dez) dias úteis interesse no cumprimento da recomendação em apreço,
sem prejuízo do envio posterior da documentação comprobatória, demonstrando a adoção das providências necessárias ao integral atendimento.
Publique-se no Diário Oficial de Justiça e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça. Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude.
União/PI, data da assinatura eletrônica.
(Assinado digitalmente)
FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS
Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de União
i Disponível no link: https://moodle.mppi.mp.br/login/index.php
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA n. 03/2022
Referência: Procedimento Administrativo nº 11/2022
SIMP 000122-143/2022
EMENTA: Fomento à deliberação Plano Municipal destinado à prevenção, enfrentamento e ao atendimento especializado de crianças e
adolescentes vítimas de violência.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do(a) Promotor(a) de Justiça adiante assinado(a), no uso de suas atribuições legais,
notadamente com fundamento nos artigos 127, caput e 129, incisos II e III da Constituição da República c/c artigo 27, inciso II e parágrafo único,
inciso IV da Lei nº 8.625 c/c artigo 201, inciso VIII e §5°, C) da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária, colocando-as a salvo de todas as formas de violência, negligência, crueldade e opressão (cf. art. 227, caput,
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da Constituição Federal e art. 5º, da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que na forma do disposto no art. 4°, par, único, alíneas "b", "c" e "d", da Lei nº 8.069/90, a garantia de prioridade compreende,
dentre outros fatores, a precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, a preferência na formulação e na execução
das políticas sociais pública e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à criança e ao adolescente,
o que importa na previsão de verbas orçamentárias para fazer frente às ações e programas de atendimento voltados à população infantojuvenil
(conforme inteligência dos arts. 87, inciso I; 88, inciso II; 90; 101; 112; 129 e 259, par, único, todos da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO a necessidade de elaboração e implementação de uma política pública intersetorial destinada à prevenção e ao atendimento
de crianças e adolescentes vítimas de violência, em suas mais variadas formas, com ênfase nos casos de violência sexual, de modo a permitir a
rápida e eficiente apuração das denúncias recebidas, com a subsequente responsabilização dos agentes e adequada proteção às vítimas, dando
assim efetividade ao disposto no art. 227, caput e §4º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDOque a criação e manutenção de programas específicos, em nível municipal, de modo a atender tais demandas é parte
intrínseca da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente na forma do disposto no art. 88, incisos I e III, da Lei n° 8.069/90,
devendo abranger os programas e ações previstas nos arts. 90, 101, 112 e 129, todos do mesmo Diploma Legal;
CONSIDERANDOque a Lei nº 8.742/93 - LOAS, em seu artigo 23, parágrafo único, inciso I, determina que na organização dos serviços da
Assistência Social serão criados programas de amparo às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao
disposto no art. 227 da Constituição Federal e na Lei nº 8.069/90;
CONSIDERANDOque a estruturação da atenção integral à saúde das pessoas em situação de violência sexual em rede é um passo importante
para assegurar o cuidado, promoção e prevenção a esse público;
CONSIDERANDOque de acordo com a Constituição Federal, com a Lei nº 8.080 de 1990, Lei Orgânica da Saúde, e com as demais políticas em
desenvolvimento, a saúde é um direito fundamental do ser humano. Cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício,
garantindo que o acesso às ações e aos serviços seja universal e igualitário;
CONSIDERANDOque compõe o atendimento integral à saúde de pessoas em situação de violência, o registro da notificação compulsória de
suspeita ou evidência de violências interpessoais e autoprovocadas definidas pela legislação (violências contra crianças, adolescentes, mulheres
e pessoas idosas) de acordo com a Portaria GM/MS n° 1.271 de 06/06/2014;
CONSIDERANDOque a violência sexual, em razão da própria situação e das chantagens e ameaças, que humilham e intimidam quem a sofreu,
pode comumente vir acompanhada de sentimento de culpa, vergonha e medo, sendo necessário tempo, cuidado e respeito no atendimento e na
escuta ofertada nos serviços de saúde e em toda a rede. Isso significa garantir atendimento e atenção humanizada e uma escuta qualificada a
todos(as) aqueles(as) que acessarem esses serviços;
CONSIDERANDOque o Decreto nº 7.958/2013 assegura que durante o atendimento é preciso observar os princípios do "respeito da dignidade
da pessoa, da não discriminação, do sigilo e da privacidade", além de aspectos como:
- O devido acolhimento em serviços de referência;
- A disponibilização de espaço de escuta qualificada com privacidade, de modo a proporcionar ambiente de confiança e respeito;
- A informação prévia das pessoas em situação de violência sexual, assegurada a compreensão sobre o que será realizado em cada etapa do
atendimento e a importância das condutas profissionais, respeitada sua decisão sobre a realização de qualquer procedimento;
- Divulgação de informações sobre a existência de serviços de referência para atendimento à violência sexual.
CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.958/2013 assegura que o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais da rede SUS
compreenderá, dentre outras, o preenchimento da ficha de Notificação Compulsória de violência doméstica, sexual e outras formas de violências;
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 3° determina que a notificação compulsória é obrigatória
para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao
paciente, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975.
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 3º, § 1°, determina que a notificação compulsória será
realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo, de acordo com o estabelecido no anexo (violência sexual ocupa o 48° lugar na
lista), observando-se, também, as normas técnicas estabelecidas pela SVS/MS.
CONSIDERANDO que a Portaria nº 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 4° e parágrafo único determina que a notificação
compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento
ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível e que a autoridade de saúde que receber a
notificação compulsória imediata deverá informá-la, em até 24 (vinte e quatro) horas desse recebimento, às demais esferas de gestão do SUS, o
conhecimento de qualquer uma das doenças ou agravos constantes no anexo (violência sexual ocupa a 48a posição da lista em anexo).
CONSIDERANDO que a Portaria n° 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 5°, determina que a notificação compulsória semanal será
feita à Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação
compulsória;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 204/2016, do Ministério da Saúde, em seu artigo 6°, determina que a notificação compulsória, independente
da forma como realizada, também será registrada em sistema de informação em saúde e seguirá o fluxo de compartilhamento entre as esferas de
gestão do SUS estabelecido pela SVS/MS;
CONSIDERANDO que frente a todas as indicações necessárias à garantia de atenção humanizada e integral às pessoas em situação de
violência sexual, cabe ressaltar que compete aos gestores(as) de saúde nos Municípios, Estados e Distrito Federal implantar, implementar e
garantir sustentabilidade às ações e o maior número possível de serviços de referência;
CONSIDERANDOque o acolhimento e a escuta especializada são elementos importantes para uma atenção humanizada às pessoas em
situação de violência sexual;
CONSIDERANDOque o acolhimento engloba o tratamento digno e respeitoso, a escuta, o reconhecimento e a aceitação das diferenças, o
respeito ao direito de decidir de mulheres e homens, assim como o acesso e a resolutividade da assistência. A capacidade de escuta, sem préjulgamentos e imposição de valores, a aptidão para lidar com conflitos, a valorização das queixas e a identificação das necessidades são pontos
básicos do acolhimento que poderão incentivar as vítimas a falarem de seus sentimentos e necessidades;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 9.603/2018, que regulamentou a Lei n° 13.431/2017 dispôs em seu art. 9º acerca da criação de um comitê
de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a
finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de
atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê, fixando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para sua efetiva criação;
CONSIDERANDO finalmente a necessidade de o município adequar seus órgãos, programas, estruturas e orçamento às disposições da
legislação federal relativa à política de atendimento dos direitos da infância e juventude, nos moldes do previsto nos arts. 88, inciso I, e 259, par.
único, ambos da Lei nº 8.069/90;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes à
infância e juventude, conforme arts. 127 e 129, inciso II, alínea "m", da Constituição Federal e arts. 201, incisos V e VIII e 210, inciso I da Lei nº
8.069/90;
CONSIDERANDO o Programa Infância e Juventude Protegida, desenvolvida pelo Ministério Público do Estado Piauí, com a finalidade de
impulsionar a implantação da escuta especializada nos municípios.
RESOLVE RECOMENDAR
Ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de União, que:
I. Institua, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio de resolução do CMDCA, o Comitê de Gestão Colegiada da rede de cuidado e de proteção
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social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, a funcionar no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, composto por dois representantes das políticas de assistência social, saúde, educação, e conselheiros tutelares do
município e de integrantes de outras políticas, de acordo cm a realidade local;
II. Que elaborem, no prazo de 30 (trinta) dias, após a formação do Comitê, plano de trabalho e calendário de reuniões do Comitê Colegiado
Gestor de Cuidados, dando ampla divulgação, inclusive ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;
III. Elaborem, aprovem e encaminhem para o Poder Executivo Municipal, por meio do Colegiado Gestor, ao Poder Executivo, no prazo de 120
(cento e vinte) dias corridos, os protocolos, fluxos e demais atos relacionados à implantação da escuta especializada no município;
IV. Elaborem e encaminhem ao Poder Executivo, até o mesmo de novembro, calendário anual de atividades de prevenção, e enfrentamento
à violência contra crianças e adolescentes, dando-se ênfase para o mês de maio, envolvendo todas as secretarias e órgãos da
municipalidade, a ser desenvolvida no ano seguinte e custeadas com orçamento das respectivas secretarias;
Ao Prefeito Municipal de União/PI que:
V. No prazo de 10 (dez) após a criação Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes
Vítimas ou Testemunhas de Violência, indique, por meio de decreto municipal, os integrantes governamentais do referido colegiado, devendo os
mesmos recair em servidores que tenham atuação direta com o respectivo secretário da política pública;
VI. Elabore, por meio da Secretaria de Assistência Social, Educação e Saúde, no prazo de 90 (noventa) dias, capacitação para professores,
auxiliares da educação, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, agentes de saúde e todos os profissionais das referidas políticas,
visando o atendimento, a identificação e encaminhamento dos casos de violência contra crianças e adolescentes no município, devendo-se no
caso dos profissionais de saúde, destacar os protocolos do Ministério da Saúde e da Lei Federal n° 12.845/13;
VII. Crie e equipe, no âmbito da política municipal, sala de escuta especializada, para a oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas
de violência, devendo o mesmo ser um local acolhedor e que resguarde a privacidade da criança ou adolescente;
VIII. Adote, por meio de decreto municipal, calendário anual de atividades de prevenção, e enfrentamento de violência contra crianças e
adolescentes, envolvendo todas as políticas públicas municipais, dando-se ênfase para o mês de maio, considerado mês de combate à violência
sexual de crianças e adolescentes;
IX. Implemente, por meio de decreto municipal, após elaboração e aprovação do Comitê de Gestão Colegiada, nas escolas e unidades de saúde,
públicas e privadas, CRAS e CREAS, em funcionamento no município, modelo de registro de informações para compartilhamento do sistema de
garantia de direitos, dos casos em que haja suspeita da prática de violência contra crianças e adolescentes, em conformidade com o art. 28 do
Decreto n° 9.603/18;
X. Adeque, no prazo de 06 (seis meses) os serviços de saúde, educação e assistência social, no sentido de proporcionar atendimento prioritário
aos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos, abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, em atendimento ao disposto no
art. 4º, caput e par. único, alínea "b" c/c art. 259, par. único, da Lei nº 8.069/90; criando protocolos internos de atendimento em cada política
pública;
XI. Adote, por meio de decreto municipal, os protocolos, fluxos e demais atos elaborados pelo Comitê Gestor Colegiado, tornando obrigatória a
sua a execução na municipalidade;
XII.Que recomende a todos os profissionais que trabalhem com crianças e adolescentes nesse município, como conselheiros tutelares,
conselheiros de direitos, da educação, professores que se capacitem em relação à escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas de
violência sexual, seja por meio de capacitação a ser ofertada diretamente pelo Município, podendo ainda utilizar curso oferecido pelo Ministério
Público do Estado do Piauí, através de plataforma moodlei, qual seja "Escuta Especializada para a Rede de Proteção";
XIII. Que indique do Comitê de Gestão Colegiada, 02 (dois) profissionais efetivos, para realização da escuta especializada no município, que
devem participar de todo o processo de discussão e capacitação junto aquele órgão e que deverão realizar etapa de formação específica ofertada
pelo Ministério Público (em data a ser informada);
XIV. Que fortaleça os programas e serviços destinados ao atendimento dos pais/responsáveis pelas crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas, inclusive aqueles correspondentes às medidas relacionadas nos arts. 18-B e 129, incisos I a IV, da Lei nº 8.069/90, em especial o
PAIF no CRAS e caso exista CREAS, o PAEFI, para atendimento das famílias e crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
devendo ser enviado ao Ministério Público, no prazo de 120 (cento e dias) plano de trabalho dos respectivos serviços;
XV. Que crie, no âmbito da Secretaria de Assistência Social o "Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias" a que alude o art. 13,
caput, da Lei nº 13.431/2017, com a finalidade de receber e encaminhar aos órgãos da rede de proteção às denúncias, bem como a
sistematização dos dados das violências recebidas, encaminhadas e apuradas, inclusive em parceria com o Disque Direitos Humanos (Disque
100). Esse serviço desse ser amplamente divulgado.
A adoção das providências indicadas deverá ser comunicada e comprovada a este Órgão ministerial, nos prazos acima assinalados, a contar do
seu recebimento.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à 2ª Promotoria de Justiça de União/PI, pelo e-mail
segunda.pj.uniao@mppi.mp.br, inicialmente no prazo de 10 (dez) dias úteis interesse no cumprimento da recomendação em apreço,
sem prejuízo do envio posterior da documentação comprobatória, demonstrando a adoção das providências necessárias ao integral atendimento.
Publique-se no Diário Oficial de Justiça e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça. Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude.
União/PI, data da assinatura eletrônica.
(Assinado digitalmente)
FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS
Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de União
i Disponível no link: https://moodle.mppi.mp.br/login/index.php
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA n. 04/2022
Referência: Procedimento Administrativo SIMP 000077-143/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de União, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro
nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº 8.625/93,
art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos assegurados
pela Constituição da República, conforme dispõe o seu art. 129, inciso II;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
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CONSIDERANDO que o caput do art. 2º da Lei Federal nº 8.080/90, expressa o princípio da gratuidade do SUS, estatuindo que "a saúde é um
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental;
CONSIDERANDO, ademais, segundo a supracitada Lei Federal, em seu art. 3º, que "é de responsabilidade do Estado o desenvolvimento da
política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida
participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou
unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais";
CONSIDERANDO que a Portaria/GM nº 106 de fevereiro de 2000 instituiu os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), os quais são moradias
inseridas, preferencialmente, na comunidade, destinadas a cuidar dos portadores de transtornos mentais, egressos de internações psiquiátricas
de longa permanência, que não possuam suporte social e laços familiares;
CONSIDERANDO que os SRT são parte integrante da Política de Saúde Mental do Ministério da Saúde e são centrais no processo de
desinstitucionalização e reinserção social;
CONSIDERANDO que a implantação de um SRT é o início de longo processo de reabilitação que deverá buscar a progressiva inclusão social do
morador e sua reinserção na rede de serviços, organizações e relações sociais da comunidade;
CONSIDERANDO,que tramita nesta 2ª Promotoria de Justiça de União, Procedimento Administrativo com vistas a acompanhar os trabalhos
realizados na Residência Terapêutica do Município de União;
CONSIDERANDO a audiência extrajudicial remota realizada no dia 23/08/2021 com presença desta presentante ministerial, da Coordenadora do
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), da Coordenadora do CAPS I de União, da Secretaria Municipal de Saúde de União,
da Coordenadora de Atenção Básica de União e da equipe da Gerência de Atenção à Saúde Mental do Estado do Piauí (GASM/SESAPI);
CONSIDERANDO a vistoria realizada pela equipe da Gerência de Atenção à Saúde Mental do Estado do Piauí (GASM/SESAPI) em 20/08/2021
no CAPS I do Município de União;
CONSIDERANDO o Relatório Técnico de Supervisão elaborado pela Gerência de Atenção à Saúde Mental do Estado do Piauí (GASM/SESAPI)
constando as irregularidades encontradas na vistoria e as recomendações devidas;
CONSIDERANDO,por fim,que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de
relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção
das providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93).
RESOLVE RECOMENDAR
Ao Coordenador do Serviço de Residência Terapêutica do Município de União, FRANCISCO GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES, e à Secretária
Municipal de Saúde, ELAINE ALMEIDA MELO DE MENESES, que adotem as seguintes providências no prazo de até 90 (noventa) dias, tendo
em vista a complexidade e a quantidade de adequações a serem promovidas, além de implementação de novas rotinas/elaboração de fluxos:
I. Realize as adequações quanto ao fornecimento das refeições (almoço e jantar), as quais devem ser preparadas na própria residência, com
maior zelo ao cumprimento de horários de refeição, pois é importante que sejam implementadas práticas e estratégias que visem promover o
protagonismo das pessoas assistidas através de atividades da vida diária, fazendo a alimentação parte do processo de reabilitação psicossocial.
Deve-se observar a individualidade e singularidade de cada indivíduo, os quais podem apresentar especificidades de saúde que requerem uma
alimentação diferenciada;
II. Realize as adequações na área externa utilizada pelos(as) usuários(as), colaboradores e demais pessoas, para que possam atender aos
critérios de acessibilidade (rampas, piso antiderrapante e barras de apoio);
III. Realize a cobertura na área de serviço para melhor utilização em todos os horários do dia;
IV. Realize reparos na parte hidráulica, pois foi possível observar grande acúmulo de água insalubre (esgoto) na frente e nos fundos da
residência, o que pode afetar diretamente a saúde de todos na residência, inclusive dos vizinhos;
V. Adéque a área externa tornando um espaço para realização de atividades terapêuticas ocupacionais (oficinas);
VI. Realize a construção de quarto com banheiro de apoio para cuidadores e serviços gerais;
VII. Realize a substituição da caixa de descarga de sobrepor por caixa acoplada (devido o cordão de nylon) e piso antiderrapante no banheiro;
VIII. Acompanhamento sistemático pela rede de apoio municipal e maior envolvimento de seus dispositivos, a saber: CAPS, Atenção Primária à
Saúde, CRAS, CREAS, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Centros de Convivência, etc., com
a inserção dos usuários nesses grupos de convivência, bem como possibilitando a realização de atividades que ampliem as relações
comunitárias e familiares, sendo necessário trabalhar com responsabilidade a autonomia desses residentes;
IX. A Adequação quanto aos horários de trabalho, para que os cuidadores exerçam a função através de revezamento, cumprindo o disposto na
legislação trabalhista, para atender as necessidades diárias dos usuários, bem como que o Coordenador esteja presente na residência sempre
que necessário para administrar as demandas da casa;
X. A capacitação dos profissionais que integram o SRT acerca da legislação que envolve o serviço, com participação nas qualificações ofertadas
pela Gerência de Atenção à Saúde Mental do Estado do Piauí;
XI. A elaboração de Plano de Ação e de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) dos usuários do SRT;
A adoção das providências indicadas deverá ser comunicada e comprovada a este Órgão ministerial, nos prazos acima assinalados, a contar do
seu recebimento.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à 2ª Promotoria de Justiça de União/PI, pelo e-mail
segunda.pj.uniao@mppi.mp.br, inicialmente no prazo de 10 (dez) dias úteis interesse no cumprimento da recomendação em apreço,
sem prejuízo do envio posterior da documentação comprobatória, demonstrando a adoção das providências necessárias ao integral
atendimento, qual seja, 90 (noventa) dias.
Publique-se no Diário Oficial de Justiça e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça. Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde.
União/PI, data da assinatura eletrônica.
(Assinado digitalmente)
FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS
Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de União
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 32/2022
SIMP 000232-143/2022
PORTARIA nº 42/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,por sua Promotora de Justiça adiante assinada, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VI, IX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos, dos serviços de relevância pública e aos
direitos assegurados na Constituição Federal, na forma do seu art. 129, inciso II, para tanto promovendo as medidas necessárias à garantia de
tais direitos;
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CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outras, a acompanhar o cumprimento das cláusulas de termos ajustados (medidas de proteção) no âmbito das Promotorias de Justiça, bem como
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDOque o PA será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da
publicidade dos atos;
CONSIDERANDO oOfício n. 01/2022 da Força Tarefa Municipal de União pelo qual foi solicitado a designação de audiência pública com a gestão
municipal de União para garantir maior participação e atuação dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas, de forma a deliberarem e
estabelecerem medidas para fortalecê-los;
CONSIDERANDO a reunião realizada com a referida Força Tarefa Municipal, através da plataforma Teams, no dia 22/07/2022;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 32/2022, com o objetivo de acompanhar e averiguar a regularidade
formal da composição atual dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas do Município de União, DETERMINANDO-SE, desde já, as seguintes
diligências:
1) A AUTUAÇÃO da presente Portaria juntamente aos documentos que originaram no SIMP 000232-143/2022;
2) A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria de Justiça SILAYLLA MARIA AMORIM RODRIGUES e SÂMIO FALCÃO MENDES FILHO, para
secretariarem este procedimento;
3) O ENCAMINHAMENTO do arquivo em formato word à Secretaria-Geral para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico (DOEMP/PI),
certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial, bem como ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e
Defesa do Patrimônio Público (CACOP), ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento;
4) A FIXAÇÃO do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
5) A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Exmo. Prefeito Municipal solicitando, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informações acerca da composição atual
dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas do Município de União, constando a relação de entidades e seus respectivos representantes,
bem como os documentos que atestem os requisitos formais dos mandados;
6) A realização de busca ativa pelos assessores lotados nesta PJ, nos sites e plataformas oficiais, acerca das informações solicitadas no item
anterior;
7) Após o recebimento das respostas às determinações realizadas nos itens 5 e 6, designe-se Audiência Pública, ocasião em que deverão serem
discutidas todas as questões relativas aos Conselhos Municipais no Município de União, com o respectivo edital de convocação e os convites às
autoridades competentes;
Cumpra-se.
União/PI, data da assinatura eletrônica.
(assinado digitalmente)
FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS
Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de União

4.21. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL ALVES - 17 ª ZONA ELEITORAL 24834
PORTARIA Nº 24/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 18/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - PROMOTORIA ELEITORAL DA 17ª ZONA ELEITORAL, no exercício de suas atribuições, conferidas
pelos artigos 127 e 129, IX, da Constituição Federal; arts. 78 e 79 da lei complementar nº 75/93 e art. 42, incisos I e V, da lei complementar
estadual nº 12/93 e
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a quem incumbe promover a defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, com a adoção das medidas judiciais e extrajudiciais
necessárias ao exercício de suas funções institucionais;
Considerando que o Ministério Público Eleitoral deve atuar na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, contribuindo para que se
evitem atos viciosos nas eleições e se produzam resultados eleitorais ilegítimos, em atenção ao princípio da igualdade de oportunidades no
processo eleitoral;
Considerando que é atribuição legal do Ministério Público Eleitoral expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de
relevância pública, bem como ao respeito dos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, nos termos do art. 6º, XX, da lei
complementar nº 75/93;
Considerando que a propagando eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição, nos termos do art. 36, caput, da lei
nº 9.504/97;
Considerando que o art. 36-A, da lei nº 9.504/97, apresenta rol de hipóteses que não configuram propagando eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades dos pré-candidatos;
Considerando a permissão de promoção de eventos que se destinem a arrecadar recursos para a campanha eleitoral, observados os requisitos
exigidos, conforme o art. 30 da Resolução TSE nº 23.607/2019;
Considerando que propaganda antecipada passível de multa é aquela divulgada extemporaneamente, cuja mensagem contenha pedido explícito
de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha, conforme o art.
3º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019;
Considerando que quaisquer encontros ou eventos políticos com participação da população em geral e/ou ampla divulgação, seja antes do
período oficial da campanha, seja a partir do dia 16 de agosto deste ano, não podem ultrapassar os limites expressamente delineados no art. 36A da lei nº 9.504/97;
Considerando que quaisquer encontros ou eventos políticos com participação da população em geral e/ou ampla divulgação, seja antes do
período oficial da campanha, seja a partir do dia 16 de agosto deste ano, não podem utilizar de forma ou meio proscrito, como showmícios e
eventos afins, podendo a inobservância configurar propagando eleitoral antecipada e/ou conduta vedada, bem como abuso de poder, nos termos
do art. 36-A da lei nº 9.504/97;
Considerando que as convenções partidárias poderão acontecer de forma presencial, virtual ou híbrida, no período de 20 de julho a 5 de agosto
deste ano;
Considerando que a convenção partidária é ato de caráter intrapartidário e, como tal, não deve desbordar dos limites previstos para esse tipo de
evento, devendo observar os contornos da legislação eleitoral;
Considerando que recai sobre as convenções partidárias a vedação expressa à realização de convenções equiparadas a showmícios e/ou
eventos afins;
Considerando a necessidade de fiscalizar os eventos e os encontros político-partidários, bem como a realização das futuras convenções, no
âmbito do Estado do Piauí, com ênfase na atuação ministerial preventiva, a fim de garantir a observância à legislação eleitoral e coibir a prática
da propagando eleitoral antecipada e/ou irregular e demais ilícitos porventura exsurgentes;
Considerando o teor da Recomendação PRE/PI nº 03/2022 de 06 de julho de 2022, expedida aos Diretórios Regionais e Municipais dos Partidos
Políticos com atuação no Estado do Piauí;
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Considerando o teor do Ofício Circular nº 43/2022/GABPRE/PRPI, expedido aos Promotores de Justiça Eleitorais, que encaminhou a
Recomendação PRE/PI nº 03/2022 para fins de remessa aos Diretórios Municipais dos Partidos Políticos das localidades que compõem as zonas
perante as quais os Promotores Eleitorais oficiem;
Considerando o teor do Ofício Circular nº 43/2022/GABPRE/PRPI, expedido aos Promotores de Justiça Eleitorais, que solicitou auxílio aos
Promotores Eleitorais para fins de fiscalização do fiel cumprimento da referida recomendação por parte dos Diretórios Municipais e seus filiados;
RESOLVE INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o objetivo de averiguar a observância, por parte dos Diretórios
Municipais dos Partidos Políticos componentes da 17ª Zona Eleitoral, da Recomendação PRE/PI nº 03/2022 de 06 de julho de 2022,
determinando, desde já, as seguintes diligências:
01. O registro da presente portaria no SIMP, realizando-se os expedientes necessários e observando-se as taxonomias pertinentes;
02. A nomeação dos servidores lotados na Promotoria Eleitoral da 17ª Zona Eleitoral para secretariarem o presente procedimento;
03. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP e à Procuradoria Regional Eleitoral no
Piauí, para conhecimento;
04. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, para a devida publicação;
05. A publicação desta portaria no átrio da Promotoria de Justiça e do Cartório Eleitoral da 17ª Zona Eleitoral, com o fito de garantir ampla
publicidade ao procedimento;
06. A expedição de ofício, com remessa da Recomendação PRE/PI nº 03/2022 de 06 de julho de 2022, aos Diretórios Municipais dos Partidos
Políticos componentes da 17ª Zona Eleitoral, estipulando-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de resposta ao recomendatório
ministerial;
Escoado o prazo estipulado no item "06", com ou sem apresentação de resposta, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Miguel Alves - PI, 21 de julho de 2022.
Luana Azerêdo Alves
Promotora Eleitoral

4.22. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO LONGÁ24835
InquéritoCivil
000065-158/2015
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
- Relatório
Trata-se de Inque+ rito Civil nº 0065-158/2015 que tem como finalidade averiguar irregularidades na estrutura fí+sica da ponte do Rio Canabrava
(que liga os municí+pios de Alto Longa+ -PI e Beneditinos-PI), utilizada por transeuntes, tendo em vista sua precariedade.
Dentre as diversas dilige/ ncias realizadas, foi solicitado aos 05 de maio de 2021, com auxí+lio do CACOP, para realizaça3 o de perí+cia em
ponte de madeira do rio Canabrava, que liga os municí+pios de Alto Longa+ e Beneditinos, para verificar se de fato a mesma encontra-se em
perfeito estado de conservaça3 o, possibilitando a circulaça3 o dos transeuntes.
Em 10 de janeiro de 2022, a CPPT encaminhou relato+ rio de vistoria te+ cnica realizada na ponte sobre o Rio Canabrava. Em sí+ntese, o
engenheiro responsa+vel afirmou que "pela apare/ ncia e idade da estrutura, na3 o foi constatado indí+cios de que tal obra tenha sido projetada
por profissional habilitado e de acordo com os preceitos e orientaço3 es contidos na NBR 7190:1997 - Projetos de Estruturas de Madeira"
Afora isso, foi constatado fragilidade nos guardas corpos, na3 o estando os mesmos fixados de maneira correta a? estrutura, ale+m disso a altura
dos guardas
corpos esta+ em desacordo com a recomendada pela ABNT NBR 14.718/2019, bem como nas recomendaço3 es do Manual de Projetos de
Obras de Arte Especiais do DNIT.
No tabuleiro da estrutura foram encontradas diversas fissuraço3 es, bem como fragilidades na fixaça3 o desta nas vigas longitudinais. Em relaça3
o a? s vigas, estas apresentam fissuram por toda sua extensa3 o. Foi apontado ainda que o atual estado das estruturas na3 o e+ recomendado a
passagem de veí+culos mais pesados.
Foi levantado ainda os riscos vez que o equipamento e+ utilizado por veí+culos que fazem o transporte de alunos, fez-se alerta ao risco de
colapso de tais elementos, tendo em vista a fragilidade da estrutura, conforme constataça3 o da inspeça3 o visual.
Em conclusa3 o o o+ rga3 o te+cnico do Ministe+ rio Pu+ blico sugeriu que:
Que o ente municipal responsa+vel substitua a referida ponte de madeira por uma de concreto armado ou aço que obedeça a? s normas te+
cnicas pertinentes, uma vez que estas possuem maior vida u+ til e podera3 o oferecer uma maior segurança aos seus usua+ rios;
Que, ate+ que seja executada uma nova estrutura, seja realizado um escoramento da ponte existente, especialmente das vigas
longitudinais/longarinas, de forma a evitar um
possível colapso destes elementos
Caso o referido ente municipal opte por permanecer com uma estrutura de madeira, recomenda-se que este realize de fato uma intervença3 o
que contribua efetivamente para
segurança da estrutura da ponte, incluindo vigas longitudinais/ longarinas, laje/tabuleiro, guarda-corpos e o respectivo tratamento superficial de
forma a dificultar a deterioraça3 o da madeira da estrutura
Empo+ s, esta Promotoria de Justiça expediu ofí+cio a? Prefeitura Municipal de Alto Longa+ -PI requisitando que em 10 (dez) dias, se
manifestasse sobre laudo te+ cnico da perí+cia, informando o prazo que faria o escoramento da ponte existente,
especialmente das vigas longitudinais/longarinas, de forma a evitar um possível
colapso destes elementos, caso ainda na3 o tivesse feito, bem como informasse a soluça3 o definitiva para o caso e se tinha interesse em fazer
acordo ou celebrar Termo de Ajustamento de Conduta.
Havendo interesse na celebraça3 o de TAC e tendo sanado o risco iminente apontado pelo laudo, visto a necessidade do ente municipal
substituir a referida ponte de madeira por uma de concreto armado ou aço que obedeça a? s normas te+ cnicas pertinentes, uma vez que estas
possuem maior vida u+ til e podera3 o oferecer uma maior segurança aos seus usua+ rios, foi designada audie/ ncia para assinatura de TAC com
a presença da perí+cia do MPPI.
Em 10/03/2022 realizou-se audie/ ncia com a presença do engenheiro do MPPI, Denis Alexandre Teixeira Sena, bem como com representantes
da Prefeitura de Alto Longa+ -PI, na ocasia3 o foi discutido o relato+ rio explanando a situaça3 o da ponte. Ficou avençado o envio de TAC ao
Prefeito Municipal para fins de assinatura.
Em 14/03/2022, o Municí+pio de Alto Longa+ encaminhou o TAC assinado, no qual ficou pactuado que:
CLAI USULA PRIMEIRA: o Municí+pio de Alto Longa+ -PI reconhece
a existe/ ncia de irregularidades na estrutura fí+sica da ponte do Rio Canabrava (que liga os municí+pios de Alto Longa+ -PI e Beneditinos-PI),
utilizada por transeuntes, tendo em vista sua precariedade;
CLAI USULA SEGUNDA: o Municí+pio de Alto Longa+ -PI assume o compromisso de realizar o escoramento da ponte, especialmente da regia3
o das longarinas e do tabuleiro da ponte, com bases meta+ licas (cimbramento), no prazo de 20 (vinte dias) u+ teis da data da assinatura do
presente, ate+ o dia 08 de
abril de 2022 , a fim de evitar possíveis acidentes;
CLAI USULA TERCEIRA: o Municí+pio de Alto Longa+ -PI assume o compromisso de no prazo de 20 dias u+ teis, a partir da assinatura do
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presente, ate+ o dia 08 de abril de 2022,inciar abertura de processo licitato+ rio, para construça3 o de uma nova ponte em material de concreto, e
encaminhar o edital para o Ministe+ rio Pu+ blico;
CLAI USULA QUARTA: o Municí+pio de Alto Longa+ -PI assume o compromisso de construça3 o de uma nova Ponte no prazo de 1 (um) ano,
ate+ o dia 12de abril de 2023;
CLAI USULA QUINTA: o Municí+pio de Alto Longa+ -PI assume o compromisso de inspecionar a ponte existente a cada 30 (trinta) dias, fazendo
a manutença3 o recorrente da ponte, especialmente apo+ s chuvas grandes ou feno/ menos atí+picos, sendo o laudo de inspeça3 o
encaminhado ao Ministe+ rio Pu+ blico;
CLAI USULA SEXTA: o descumprimento das cla+ usulas do presente termo ensejara+ a aplicaça3 o de multa no importe de R$ 1.000,00 (hum
mil reais) por dia, por cla+ usula descumprida, sem prejuí+zo do manejo, por parte do Ministe+ rio Pu+ blico, das
aço3 es de cunho cível e penal;
CLAI USULA SEI TIMA: o presente compromisso de ajustamento vinculara+ o atual Prefeito Henrique Ce+ sar Saraiva de Area Lea3 o Costa,
bem como as demais pessoas e autoridades que venham a lhe sucede/ -lo;
CLAI USULA OITAVA: a celebraça3 o deste compromisso de ajustamento de conduta na3 o impede que um novo termo seja firmado entre o
Ministe+rio Pu+ blico e o Municí+pio de Alto Longa+ - PI
Em raza3 o da celebraça3 o do Termo de Ajustamento de Conduta, infere-se que o objeto de investigaça3 o do feito via Inque+ rito Civil,
encontra-se integralmente saciado.
- Fundamentação
Ab initio, cumpre destacar que o Inque+ rito Civil Pu+ blico e+ um instrumento facultativo e investigato+ rio, de cunho pre+ -processual, cuja
atuaça3 o e+ exclusiva do Ministe+ rio Pu+ blico, que busca coletar elementos para a propositura responsa+vel de uma dada Aça3 o Civil Pu+
blica, cujo arcabouço normativo se espraia na Constituiça3 o Federal (artigo 129, inciso III), correndo a seguir por leis federais (artigo 8°, § 1°, Lei
n. 7.347/85; artigo 6º, Lei n. 7.853/89; artigo 25, inciso IV, Lei n. 8.625/93), ate+ alcançar a compete/ ncia concorrente dos Estados, assim como
normas
institucionais visando a uniformizaça3 o do tra/ mite do procedimento.
Da ana+ lise dos autos, em raza3 o da celebraça3 o do Termo de Ajustamento de Conduta, prescinde-se, por hora, de provocaça3 o da tutela
jurisdicional.
- Do Arquivamento
Feitas estas elucubraço3 es, havendo conformidade legal e consequente desnecessidade de ajuizamento judicial, vez que fora celebrado Termo
de Ajustamento de Conduta, o qual tera+ o seu cumprimento acompanhado por meio do Procedimento Administrativo 000128-441/2022, resta a
este OI rga3 o Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente IC, na forma da Resoluça3 o artigo 10 da Resoluça3 o 23/2007 do CNMP.
Com a consequente remessa dos autos ao Egre+ gio Conselho Superior do Ministe+rio Pu+ blico do Estado do Piauí+, no prazo ma+ ximo de
03(tre/ s) dias, para fins de homologaça3 o, em conformidade com o art. 9°, §§ I° e 3°, da Lei n. 7.347/1985, art. 10, §§ 1° e 2°, da Resoluça3 o
CNMP n. 23/2007 e art. 39, §§ 1° e 3°, da Resoluça3 o CPJ/MPPI n. 01/2008.
Registros no SIMP, publicaço3 es e comunicaço3 es necessa+ rias, na forma da Resoluça3 o acima, com envio dos autos ao CSMP para os fins
de decisa3 o sobre homologaça3 o.
Encaminhe-se ao Conselho Superior, cópia da Portaria 28/2022 referente ao Procedimento 000128-441/2022, para fins de conhecimento.
Empo+ s, proceda-se a? s formalidades de ARQUIVAMENTO do presente procedimento.
Cumpra-se.
AQ Secretaria para cumprimento. Altos-PI, 07 de junho de 2022.
LUISA CYNOBELLINA ASSUNCAO LACERDA
Assinado de forma digital por LUISA CYNOBELLINA ASSUNCAO LACERDA ANDRADE:32772831353
ANDRADE:32772831353 Dados: 2022.06.10 09:34:40 -03'00'
Luísa Cynobellina A. Lacerda Andrade
Promotora de Justiça
INQUÉRITO CIVIL
SIMP nº 000075-156/2020
Assunto: averiguar possí;veis irregularidades no contrato firmado com a empresa de H M CASTRO, vencedora da licitaça+ o LW-007977/19 e
LW-007978/19 realizada na modalidade Prega+ o Presencial nº066/2017 e 067/2017, no Municí;pio de Alto Longa; -PI.
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
-RELATÓRIO
Trata-se de Inque; rito Civil instaurado a partir do encaminhamento de peças informativas pela Ouvidoria do Ministe; rio Pu; blico do Estado do
Piauí;, por noticiamento ano7 nimo aos 27 de fevereiro de 2020, tendo como objeto suposto su- perfaturamento em processo licitato; rio,
pactuados pelos contratos administrativos 066/2019 e 067/2019 celebrados pela Prefeitura de Alto Longa e a empresa H M Castro.
Em ana; lise documental no sistema "licitaço+ es web" do TCE-PI, foi ve- rificado que o contrato 066/2019 (CONTROLE TCE LW-007977/19) com
o valor previsto de R$ 8.300.000,00(oito milho+ es e trezentos mil reais) possui o status de "na+ o finalizado", conquanto, o contrato 067/2019
(CONTROLE TCE LW007978/19) encontra-se "finalizado" com o valor previsto de R$2.350.000,00 (dois milho+ es, trezentos e cinquenta mil
reais). Insta ressaltar que, ambos os pro- cedimentos licitato; rios foram coincidentemente previstos para o mesmo dia e ho- ra; rios consecutivos,
qual seja, aos 16 de dezembro de 2019, 10:00da manha+ (066/19) e 11:00 da manha+ (067/2019).
Como dilige7 ncia inicial, em 31/08/2020, foi encaminhado ofí;cio ao CACOP, solicitando apoio, para que enviasse a esta Promotoria de Justiça,
caso
existisse, co; pia dos Contratos Administrativos 066/2019 e 067/2019 celebrados pela Prefeitura de Alto Longa; em dezembro de 2019. Ato
contí;nuo, tambe; m foi ofi- ciada a Prefeitura de Alto Longa; a fim de que se manifestasse sobre a denu; ncia, en- caminhando os documentos
que achasse necessa; rios.
Em resposta, o CACOP enviou extrato de publicaça+ o no DOMP dos mencionados contratos, bem como dois links para acesso aos
procedimentos licita- to; rios. Empo; s, encaminhou-se expediente ao CACOP, com pedido de auxí;lio do Se- tor de Perí;cias com o escopo de
verificar a ocorre7 ncia ou na+ o de superfaturamento na realizaça+ o das obras.
A Assessoria de contabilidade, por meio do ofíc; io 0133134, indicou
que, in verbis:
Apo; s pre; via ana; lise dos autos do processo, verificou-se que na+ o esta+ o acostadas as Notas fiscais referentes aos objetos dos Contratos
firmados com a empresa H M Castro. As mes- mas sa+ o imprescindí;veis para a emissa+ o do Parecer Te; cnico. Dessa forma, solicita-se que
seja encaminhado tais Notas para fins de apurar o suposto superfaturamento do processo licitato; rio em questa+ o.
Apo; s isso, foi encaminhado ofí;cio aF Prefeitura de Alto Longa; , a fim de que apresentasse as notas fiscais referentes aos objetos dos contratos
firmados com a empresa H M Castro.
Em 20 de janeiro de 2022, a Prefeitura respondeu a requisiça+ o do Mi- niste; rio Pu; blico, encaminhando um anexo de contendo 20 (vinte) pa;
ginas com No- tas Fiscais de Serviços eletro7 nicas (NFSe).
Aos 25/01/2022 foi enviado ao Setor de Contabilidade do MPPI, o anexo para fins de ana; lise e confecça+ o de parecer te;cnico com o fito de
apontar eventual superfaturamento nos contratos.
Apo; s reiteradas solicitaço+ es deste OH rga+ o de Execuça+ o, em 20/06/2022, a Assessoria de Contabilidade encaminhou o Parecer 022161.
Em ana; lise aF s notas fiscais a perí;cia conta; bil afirmou, in verbis:
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A descrição de alguns produtos adquiridos encontra-se muito simplificada quando comparada às descriçõesque constam nas ARP's.
Estas apresentam objetos com des- criço+ es bem detalhadas.
Conforme ja; mencionado neste Parecer no 4º para; grafo do item 4, a ARP vincula o fornecimento dos itens nas mesmas condiço+ es nela
registradas, com isso, para a verificaça+ o des- sa conformidade faz-se necessa; rio que as descriço+ es sejam equivalentes, ou seja, as
descriço+ es apresentadas nas NF's devem ser as mesmas adotadas na Ata, o que na+ o ocorreu neste caso.
Alguns materiais descritos nas NF's ate; sa+ o em parte seme- lhante com os itens descritos na ARP, no entanto, a falta de mais especificaço+ es
nos itens adquiridos inviabiliza a ana; lise dessa conformidade como se observa nas tabelas apresenta- da.
Ausência de atesto das Notas Fiscais.
Destaca-se, ainda, que as referidas NF's na+ o se encontram atestadas por servidor designado para recebimento e confe- re7ncia dos materiais
quando do fornecimento pela empresa
contratada, impossibilitando dessa forma o ca; lculo do valor do possí;vel superfaturamento conforme requerido pela PJ.
Conforme a Lei nº 8.666/1993, artigo 73, inciso II, em se tra- tando de compras, o objeto sera; recebido: (i) provisoriamen- te, para efeito de
posterior verificaça+ o da conformidade do material com a especificaça+ o; (ii) definitivamente, apo; s veri- ficaça+ o da qualidade e quantidade
do material e consequente aceitaça+ o (atesto).
Neste mesmo sentido, a Lei nº 4.320/1964 afirma que a li- quidaça+ o da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados tera; por base,
dentre outros aspectos, os compro- vantes da entrega de material (art. 63, § 2º, III).
O atesto de servidor e; de fundamental importa7 ncia no senti- do de dificultar o pagamento por parte do o; rga+ o pu; blico sem o devido
fornecimento por parte da empresa contratada e essa situaça+ o e; uma das possibilidades na qual pode ocorrer o superfaturamento.
Alguns produtos descritos nas notas, como os apre-sentados nas tabelas 3 e 4 a seguir, não constavam
nasAtasdeRegistrodePreços,caracterizando desta forma contratação direta sem justificativa legal. A regra na Ad- ministraça+ o pu; blica e;
licitar, sendo a contrataça+ o direta, so- bretudo na hipo; tese de inexigibilidade, uma exceça+ o. AL prin- cí;pio, tais aquisiço+ es sem o devido
processo licitato; rio impli- caria em ato de improbidade que causa prejuí;zo ao era; rio (art.10, VIII da Lei nº 8.429/1992 que dispo+ e sobre
improbi- dade administrativa).
Em resposta aos quesitos formulados por esta Promotoria de Justiça, a Assessoria Conta; bil concluiu de maneira geral, pela inviabilidade de
apuraça+ o de superfaturamento pelos seguintes motivos:
Situação apresentada no item 6.a: a descriça+ o de alguns produtos adquiridos encontra-se muito simplificada quando se compara a descriça+
o apresentada nas Notas Fiscais com as que constam nas ARP's. Dessa forma, na+ o se consegue identificar exatamente qual produto foi
adquirido nem se pode afirmar que realmente se tratam dos produtos que constam na ARP o que inviabiliza, em conseque7 ncia, a com- paraça+
o de preços.
Situação apresentada no item 6.b: a ause7 ncia de atesto das Notas Fiscais e; uma falha da Administraça+ o Municipal e re- presenta uma
situaça+ o muito sensí;vel para a ocorre7 ncia de dano ao era; rio, tendo em vista que, pode-se abrir brechas para o pagamento sem a devida
contraprestaça+ o por parte da empresa. No entanto, aqui tambe; m na+ o e; possí;vel afirmar categoricamente que tenha havido fornecimento
em desa- cordo (a menor) com o pagamento.
Situação apresentada no item 6.c: a aquisiça+ o direta de produtos sem o devido procedimento licitato; rio, aF princí;pio, implicaria em ato de
improbidade que causa prejuí;zo ao era; - rio (art. 10,VIII da Lei nº 8.429/1992 que dispo+ e sobre im- probidade administrativa). Caso se queira
quantificar o dano ao era; rio para esses produtos, acabar-se-a; retornando aF s 2 situaço+ es anteriores, pois esses produtos te7m uma
descriça+ o bem simplificada (por exemplo: Computador core i3) e as Notas Fiscais na+ o esta+ o atestadas comprovando o recebi- mento.
Relatados. Decido.
-FUNDAMENTAÇÃO
Ab inítio, impende destacar que com a ediça+ o da Lei Federal 14.230/2021 alterou-se substancialmente o microssistema de combate aF improbidade administrativa e reformulou princí;pios de Direito Sancionador, revogando di- versas regras constantes da Lei Federal nº 8.429/1992. Exigese, pois, consideran- do o novel quadro normativo desenhado, uma releitura dos institutos da improbi- dade administrativa por parte do aplicador
da norma jurí;dica.
Importante salientar a partir da entrada em vigor do novo regramen- to, faz-se necessa; rio descortinar o dolo do gestor quando da pra; tica do
ato, bem como mensurar o dano ao era; rio advindo da conduta í;mproba.
Cumpre destacar que o Inque; rito Civil Pu; blico trata-se de procedi- mento administrativo facultativo e investigato; rio, de cunho pre; -processual,
cuja atuaça+ o e; exclusiva do Ministe; rio Pu; blico, que busca coletar elementos para a pro- positura responsa; vel de uma dada Aça+o Civil Pu;
blica, cujo arcabouço normativo se espraia na Constituiça+ o Federal (artigo 129, inciso III), correndo a seguir por leis federais (artigo 8°, § 1°, Lei
n. 7.347/85; artigo 6º, Lei n. 7.853/89; artigo 25, inciso IV, Lei n. 8.625/93), ate; alcançar a compete7 ncia concorrente dos Estados, assim como
normas institucionais visando a uniformizaça+ o do tra7 mite do procedimento.
Da ana; lise do Parecer 02216, apesar das irregularidades encontra- das, tais como simplificaça+o da descriça+o dos produtos quando
comparadas as No- tas Fiscais com ARP's e ause7 ncia de atesto das Notas Fiscais, as referidas irregu-laridades, por si só, não se
consubstanciam na gravidade punitiva da impro-bidade administrativa.
Destaca-se que o STJ ao diferenciar irregularidade de improbidade ad- ministrativa, faz verdadeiro juí;zo de proporcionalidade para decidir1, em
cada caso concreto, pela aplicabilidade ou na+ o das sanço+ es previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. A tít; ulo de
exemplo, o seguinte julgado (grifos nos- sos):
"PROCESSUAL CIVIL. AÇAQ O CIVIL PUH BLICA. PRINCIHPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROBIDADE ADMINIS- TRATIVA.
MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCIHPIO DA INSIGNIFICAT NCIA. DISTINÇAQ O ENTRE JUIHZO DE IMPROBIDADE DA
CONDUTA E JUIHZO DE DOSIMETRIA
DA SANÇAQ O. 1. Hipo; tese em que o Ministe; rio Pu; blico do Es- tado do Rio Grande do Sul ajuizou Aça+ o Civil Pu; blica contra o Chefe de
Gabinete do Municí;pio de Vacaria/RS, por ter utilizado veí;culo de propriedade municipal e força de tra- balho de tre7 s membros da Guarda
Municipal para transpor- tar utensí;lios e bens particulares. 2. Não se deve triviali- zar a Lei da Improbidade Administrativa, seja porque
aseveridade das punições nela previstas recomenda cau-tela e equilíbrio na sua aplicação, seja porque os remédiosjurídicosparaasdesconformidadesentreoidealeo real da Administração brasileira não se resumem àssanções impostas ao
administrador, tanto mais quandonosso ordenamento atribui ao juiz, pela ferramenta daAção Civil Pública, amplos e genéricos poderes
de edi-tarprovimentosmandamentaisderegularizaçãodofuncionamentodasatividadesdoEstado.3.Aimple-mentação judicial da Lei da
Improbidade Administrati-va segue uma espécie de silogismo - concretizado emdoismomentos,distintoseconsecutivos,dasentençaou
acórdão - que deságua no dispositivo final de conde-nação:ojuízodeimprobidadedaconduta(=premissa
1 Ato de improbidade administrativa: elemento subjetivo e má-fé. Giovana Guimarães Cortez
maior) e o juízo de dosimetria da sanção (= premissamenor). 4. Para que o defeito de uma conduta seja consideradomerairregularidadeadministrativa,exige-sevaloraçãonosplanosquantitativoequalitativo,comatenção especial para os bens
j
u
r
í
d
i
c
o
s
t
u
t
e
l
a
d
o
s
pelaConstituição,pelaLeidaImprobidadeAdministrativa,pelaLeidasLicitações,pelaLeidaResponsabilidadeFiscaleporoutrasnormasaplicáv
eisàespécie.Trata-se de exame que deve ser minucioso, sob pena de trans-mudar-se a irregularidade administrativa banal ou tri-vial,
noção que legitimamente suaviza a severidade daLeidaImprobidadeAdministrativa,emsenhaparaaimpunidade, business as usual. 5.
Nem toda irregulari-dadeadministrativacaracterizaimprobidade,nemseconfunde o administrador inábil com o administradorímprobo.
Contudo, se o juiz, mesmo que implicitamente, declara ou insinua ser í;mproba a conduta do agente, ou re- conhece violaça+ o aos bens e
valores protegidos pela Lei da Improbidade Administrativa (= juí;zo de improbidade da conduta), ja; na+ o lhe e; facultado - sob o influxo do
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princí;pio da insignifica7 ncia, mormente se por 'insignifica7 ncia' se en- tender somente o impacto moneta; rio direto da conduta nos cofres pu;
blicos - evitar o juí;zo de dosimetria da sança+ o, pois seria o mesmo que, por inteiro, excluir (e na+ o apenas dosar) as penas legalmente
previstas. 6. Iniquidade e; tanto punir como improbidade, quando desnecessa; rio (por atipi- cidade, p. ex.) ou ale; m do necessa; rio (= iniquidade
indivi- dual), como absolver comportamento social e legalmente reprovado (= iniquidade coletiva), incompatí;vel com o mar- co constitucional e a
legislaça+ o que consagram e garantem os princí;pios estruturantes da boa administraça+ o. 7. O juiz, na medida da reprimenda (= juí;zo de
dosimetria da san- ça+ o), deve levar em conta a gravidade, ou na+ o, da conduta
do agente, sob o manto dos princí;pios da razoabilidade e da proporcionalidade, que te7 m necessa; ria e ampla incide7 ncia no campo da Lei da
Improbidade Administrativa. 8. Como o seu pro; prio nomen iuris indica, a Lei 8.429/92 tem na mo- ralidade administrativa o bem jurí;dico
protegido por exce- le7 ncia, valor abstrato e intangí;vel, nem sempre reduzido ou reduzí;vel aF moeda corrente. 9. A conduta í;mproba na+ o e;
apenas aquela que causa dano financeiro ao era; rio. Se as- sim fosse, a Lei da Improbidade Administrativa se resumi- ria ao art. 10,
emparedados e esvaziados de sentido, por essa o; tica, os arts. 9 e 11. Logo, sobretudo no campo dos princí;pios administrativos, na+ o ha;
como aplicar a lei com calculadora na ma+ o, tudo expressando, ou querendo ex- pressar, na forma de reais e centavos. 10. A insatisfaça+ o dos
eminentes julgadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com o resultado do juí;zo de dosimetria da sança+ o, efetuado pela sentença,
levou-os, em momento inoportuno (isto e; , apo; s eles mesmos reconhecerem implicitamente a improbidade), a invalidar ou tornar sem efeito o
pro; prio ju- í;zo de improbidade da conduta, um equí;voco nos planos te; cnico, lo; gico e jurí;dico. 11. A Quinta Turma do STJ, em re- laça+ o a
crime de responsabilidade, ja; se pronunciou no sen- tido de que 'deve ser afastada a aplicaça+ o do princí;pio da insignifica7 ncia, na+ o
obstante a pequena quantia desviada, diante da pro; pria condiça+ o de Prefeito do re; u, de quem se exige um comportamento adequado, isto e;
, dentro do que a sociedade considera correto, do ponto de vista e; tico e mo- ral'. (REsp 769317/AL, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ
27.03.2006).
Por conseguinte, em razão da inviabilidade de apuração de su- perfaturamento nos processos licitatórios pactuados pelos contratos administrativos 066/2019 e 067/2019 celebrados entre a Prefeitura de Alto Lon
g á e a e m p r e s a H M C a s t r o , n ã o s e a f i g u r a p r u d e n t e d a r c o n t i n u i d a d e a o p r e senteprocedimento,tampoucoajuizaraçãodeimprobidadeadministrativa.
Feitas estas elucubraço+ es, este OH rga+ o Ministerial decide, pois, pelo ARQUIVAMENTO do presente ICP, na forma da Resoluça+ o artigo 10
CNMP 23/2007. Com a consequente remessa dos autos ao Egre; gio Conselho Superior do Ministe; rio Pu; blico do Estado do Piauí; no prazo
ma; ximo de 03(tre7s) dias, para os fins do art. 9°, §§ I° e 3°, da Lei n. 7.347/1985, art. 10, §§ 1° e 2°, da Resoluça+ o CNMP n. 23/2007 e art. 39,
§§ 1° e 3°, da Resoluça+ o CPJ/MPPI n. 01/2008.
Registros no SIMP, publicaço+ es e comunicaço+ es necessa; rias, na forma da Resoluça+ o acima, com envio dos autos ao CSMP para os fins
de decisa+ o sobre homologaça+ o.
Publique-se no DOMP, com juntada respectiva. AL secretaria para cumprimento.
Altos-PI, 04 de julho de 2022.
LUISA CYNOBELLINA ASSUNCAO LACERDA
Assinado de forma digital por LUISA CYNOBELLINA ASSUNCAO LACERDA ANDRADE:32772831353
ANDRADE:32772831353 Dados: 2022.07.05 11:56:38 -03'00'
Luísa Cynobellina A. Lacerda Andrade
Promotora de Justiça

4.23. 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24836
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA E DO MEIO AMBIENTE DE TERESINA
31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
PORTARIA Nº 05/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo
129 da Constituição da República e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e harmonia das relações de consumo;
CONSIDERANDO o teor do artigo 8º, inciso I, da Resolução nº174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que
dispõe que o procedimento administrativo é instrumento próprio para acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de
conduta celebrado;
CONSIDERANDO o artigo 1º da Resolução 179/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o qual ensina que o compromisso de
ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros direitos de cuja
defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta às exigências
legais e constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial a partir da celebração;
CONSIDERANDO que o compromisso de ajustamento de conduta deverá prever multa diária ou outras espécies de cominação para o caso de
descumprimento das obrigações nos prazos assumidos, admitindo-se, em casos excepcionais e devidamente fundamentados, a previsão de que
esta cominação seja fixada judicialmente, se necessária à execução do compromisso (art. 4º, Resolução nº 179/2017, CNMP);
CONSIDERANDO o Termo de Ajustamento de Conduta nº 14/2022 celebrado entre o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio das 24ª,
28ª, 31ª e 33ª Promotorias de Justiça de Teresina (PI) e a Kalor Produções Propaganda e Marketing LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 08.926.069/0001-52, com sede na Rua Professor Alceu Brandão, 275, Bairro Monte Castelo, Teresina, Piauí,
representada por FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA, inscrito no CPF nº 152.280.023-91, doravante denominado, COMPROMISSÁRIO, para
fins de realização do evento denominado "MICARINA 2022", o qual ocorrerá nos dias 14, 15 e 16 de Outubro de 2022, na Avenida Raul Lopes,
Bairro Jóquei, CEP: 64046-010, em Teresina, Piauí.
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas e repressivas, frente à proteção dos interesses individuais
indisponíveis, difusos e coletivos dos cidadãos;
RESOLVE:
Instaurar Procedimento Administrativo nº 03/2022, na forma do artigo 9º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional
do Ministério Público, com o objetivo de acompanhar o cumprimento das cláusulas consumeristas do Termo de Ajustamento de Conduta
celebrado entre o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio das 24ª, 28ª, 31ª e 33ª Promotorias de Justiça de Teresina (PI) e a Kalor
Produções Propaganda e Marketing LTDA, tendo em vista a realização do evento denominado "MICARINA 2022", o qual ocorrerá nos dias 14,
15 e 16 de Outubro de 2022. Determinando as seguintes diligências iniciais:
a) Cientificação do compromissário sobre a instauração do Procedimento Administrativo nº 03/2022;
Nomeia-se o Sra. Paloma Kariene Lemos Piauilino, para secretariar este procedimento, conforme art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do CNMP;
Publique-se e registre-se esta portaria no mural da 31ª Promotoria de Justiça de Teresina e no Diário Oficial do MPPI, conforme preceitua o artigo
4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Teresina-PI, 25 de julho de 2022.
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Cristiano Farias Peixoto
Promotor de Justiça - respondendo pela 31ª PJ de Teresina

5. PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS
[]

5.1. NOTIFICAÇÃO DE DISTRATO24831
NOTIFICAÇÃO DE DISTRATO
Ref. Proc.19.21.0014.0004599/2020-66 (SEI).
Assunto: Disposição de servidor. Município de Cocal/PI.
OMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, situado nesta capital, na Rua Álvaro Mendes, n°2.294, Centro, C.N.P.J n° 05.805.924/000189, neste ato representado pelaProcurador-Geral de Justiça,CLEANDRO ALVES DE MOURA, residente e domiciliadoem Teresina-PI,
relativamente aoACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2021celebrado com o Município de Cocal-PI, pessoa jurídica de direito público,
CNPJ nº 06.553.895/0001-78, com sede na Praça Matriz, nº177, Centro, Cocal-PI, CEP nº 64.235-000, naquele ato representado pelo Prefeito
MunicipalRAIMUNDO NONATO FONTENELE, residente e domiciliado em Cocal-PI,
CONSIDERANDOque se tratade Acordo de Cooperação Técnica nº 02/2021, com fins de disposiçãode dois servidores do Município de Cocal-PI
para prestarem serviços ao Ministério Público do Estado do Piauí, desempenhando suas atividades junto à Procuradoria de Justiça, com a
finalidade de melhoria técnica dos serviços;
CONSIDERANDOque o mencionado Acordo encontra-se no seu Quinto Termo Aditivo;
CONSIDERANDOquea disposição da servidora Auricélia Maria de Carvalho Nascimento temvigência de 01 de janeiro de 2022a 31 de dezembro
de 2022;
CONSIDERANDOque a disposição do servidor Francisco Jhone de Carvalho Nascimento temvigência 07 de junho de 2021 a 06 de junho de
2022;
CONSIDERANDOque a Cláusula Sétima- Disposições Gerais do citado instrumento menciona sobre a rescisão de acordomediante aviso a outra
parte;
CONSIDERANDOa necessidade de saneamento do Acordode Cooperação Técnica nº 02/2021;
RESOLVErescindir o referido Acordo de Cooperação Técnica nº 02/2021entre as partes,para a celebração de novo acordo com o mesmo objeto
e com vigência a partir da data de 07 de junho de 2022.
Posto isso,notifica-se o Município de Cocal-PI por meio deste instrumento.
Teresina-PI, 22de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
Ministério Público do Estado do Piauí

6. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

6.1. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 30/2022 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL24811
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0016.0007569/2020-65
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO: Global
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.
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 21/07/2022
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 21/07/2022
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 26/07/2022
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 26/07/2022
DATA DA PROPOSTA: 21/07/2022
PREGOEIRA: Tuany de Sousa França
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EM EXERCÍCIO: Tuany de Sousa França
Anexo I
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
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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
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
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 27 DE JULHO DE 2022.
Dr. Hugo de Sousa Cardoso - Subprocurador de Justiça Institucional

6.2. EXTRATO DO CONTRATO Nº 34/2022/PGJ 24838
EXTRATO DO CONTRATO N° 34/2022/PGJ
a) Espécie: Contrato n°. 34/2022, firmado em 27 de julho de 2022, entre a Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a
empresa L PINHEIRO MENDES DE SOUSA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 07.686.538/0001-40;
b) Objeto: Contratações de fornecimento de alimentação(café da manhã, almoço/jantar, coffee-break, coquetel, kit lanche, incluindo os serviços
correlatos e de suporte, lanches avulsos e espaço buffet - estabelecimento não pertencente ao MPPI), para atender aos eventos promovidos pelo
Ministério Público do Estado do Piauí, tais como: solenidades, seminários, encontros, reuniões, palestras, cursos, conferências, congressos,
treinamentos, oficinas, "workshops" e outros eventos. ( ARP Nº 22/2022, P. E. Nº 23/2022), conforme condições 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. 19.21.0011.0018616/2022-43;
e) ProcessoLicitatório: Pregão Eletrônico n.º 23/2022(Ata de Registro de Preços nº 22/2022);
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, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, inciso II da Lei
nº 8.666/1993, 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$ 52.812,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos e doze reais); sendo R$ 8.400,00(oito mil e
quatrocentos reais) referentes a serviço (item 1 do LOTE II) e R$ 44.412,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e doze reais) referente a
alimentos/consumo;
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101;Projeto/Atividade: 2000;Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 e
3.3.90.39 - Notas de Empenho: 2022NE00733 e 2022NE00734;
i) Signatários: pela contratada: Sra. Lidiana Pinheiro Mendes de Sousa , CPF (MF) nº***.493.793-**, e contratante, Hugo de Sousa Cardoso,
Subprocurador de Justiça Institucional.
ANEXO I
PINHEIRO MENDES DE SOUSA DIFERENCIAL EVENTOS, CNPJ: 07.686.538/0001-40
ENDEREÇO: RUA SÃO PEDRO, 3000 BAIRRO ILHOTAS, TERESINA-PI
INS.EST.19.414.763-0
REPRESENTANTE: LIDIANA PINHEIRO MENDES DE SOUSA
CPF: ***.493.793-**
FONE:(86) 3222-3417 / 9909-0079, Email: diferencialeventos.pi@gmail.com
LOTE I
1ª AQUISIÇÃO
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

Q T D E .
REFISTRADA

VALOR
UNITÁRIO

1

Coffer Break Tipo I
Água mineral, cappuccino, café, chá em sachê, suco de
frutas (2 tipos), refrigerante normal e zero (2 tipos) e 10
(dez) tipos de variedade de salgados, 01 (dez) tipos de
variedade de salgados, bolos doces (2 tipo), bolo salgado
(2 tipos), pães, sanduíches, canapés, 2 tipo de patês, 4
tipos frutas frescas fatiada - (mamão, melão, melancia,
laranja, uva, banana), ou salada de frutas.

1500

R$ 18,00

500

R
$
9.000,00

2

Coffer Break Tipo II

1000

R$ 20,00

400

R

P
.
G
.
A
.
19.21.0011.0018616/2022-43

VALOR
TOTAL

$
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Café, chá, água mineral com gás e sem gás, chocolate
quente ou frio, 3 tipo de suco natural (laranja, abacaxi,
caju, cajá, bacuri, maracujá, acerola, manga, goiaba),
salada de frutas, cajuína, 5 tipos de salgados fritos
(pastel, coxinha, quibe, rissoles, queijo, croquete,
canudinho, outros), 5 tipos de salgados de forno (pastel,
empadinha e outros), 03 tipo de refrigerante sendo 1 tipo
zero, 3 tipos de biscoitos finos (salgados e doces), mini
pão de queijo ou esfiha, mini pão (batata, francês, leite)
torradas, trança de carne de sol ou queijo, 2 tipos de
folhados (frango, queijo, presunto), 2 tipos de mini
sanduíches (presunto queijo, peito de peru), 3 tipos de
mini quiches, 3 tipos de bolos doces (laranja, chocolate,
mesclado, milho, macaxeira), bolo de sal, geleia, 2 tipos
de patês (presunto, berinjela, frango,tomate seco, atum,
etc).

8.000,00

3

Café da Manhã
Café, Leite, chá, água mineral com gás e sem gás,
chocolate quente e frio, 3 tipos de suco natural(laranja,
abacaxi, caju, cajá, bacuri, maracujá, acerola, manga,
goiaba), salada de frutas, cajuína, bolo frito, beiju, cuscuz,
pão de queijo, 3 tipos de salgados de forno (pastel,
empadinha e outros), 3 tipos de pão, 03 variado, 3 tipos
de biscoitos finos (salgados e doces), mini pão de queijo
ou esfiha, torradas, 2 tipos de folhados (frango, queijo,
presunto), 2 tipos de mini sanduíches (presunto queijo,
peito de peru), 3 tipos de mini quiches, 3 tipos de bolos
doces (laranja, chocolate, mesclado, milho, macaxeira), 2
tipos de bolo de sal, geleia, 2 tipos de patês (presunto,
berinjela, frango, tomate seco, atum, etc.), caldo de carne,
ovos mexido. 2 tipos de frutas variadas fatiadas.

1000

R$ 20,00

400

R
$
8.000,00

4

Coquetel
Água mineral com gás e sem gás, 3 tipos de refrigerantes
incluindo o zero, cajuína, 3 tipo de suco natural (laranja,
abacaxi, caju, cajá, bacuri, maracujá, acerola, manga,
goiaba), salgados coxinha com catupiry, quibe com
catupiry, rabinho de tatu (dois tipos de recheio) rissoles de
camarão epalmito, bolinho de bacalhau, empadas de
palmito e frango, barquete de palmito e bacalhau, pastel
de forno (3 tipos de recheio) 2 tipos de folhado, finger
food de bacalhau, frango, escondidinho de carne de sol,
tartelettes de palmito e peito de peru, pães para patê, 2
tipos de patês, 3 tipos de tortas salgada, dois tipos de
creme: camarão/ galinha/ bacalhau/ palmito ou outro, peru
fatiado ou rosbife artesanal. 2 tipos de tortas doce

1500

R$ 20,00

400

R
$
8.000,00

5

Kit Lanche
a) 1 (uma) banana ou 1 (uma) maçã b) 1 (um) sanduiche
de pão de forma, tamanho tradicional, com fatia de queijo
mussarela e fatia de presunto, uma rodela de tomate, 1
folha de alface 1 sache de maionese e um sache de
ketchup ou 1 (um) cachorro quente contendo: salsicha,
carne moída, milho verde, 1 sache de maionese e um
sache de ketchup c) 1 guardanapo d) todos os produtos
em embalagem apropriada (ver modelo anexo) e
identificada com o nome do produto, data da fabricação e
tempo de validade. 1 refrigerante em lata.

500

R$ 17,00

300

R
$
5.100,00

R
$
38.100,00

VALOR TOTAL LOTE I : R$ 38.100,00 (TRINTA E OITO MILE CEM REAIS )
LOTE II
1ª AQUISIÇÃO
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

Q T D E .
REFISTRADA

VALOR
UNITÁRIO

1

Locação de espaço por turno Espaço físico fora do
MPPI - Espaço próprio do buffet - Contratado (serviços
vinculados) alimentação e bebidas. Deverá o espaço
haver salas de ar condicionado, espaço adequado com
instalação de áudio e vide (som e datashow), e técnico de
som, boa iluminação, mesas e cadeiras conforme
quantidade de pessoas, pulpito, mesa de honra para 20
pessoas, garçons, serviço de limpeza e manutenção, área
ampla para receber volume extenso de pessoas e gerador
(até 500 pessoas). Cada turno terá a duração de 6 horas.

5

R
$
2.800,00

P
.
G
.
A
.
19.21.0011.0018616/2022-43

3

VALOR
TOTAL

R
$
8.400,00
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Observação: os equipamentos ficarão sob
responsabilidade do Ministério Público

2

Almoço/jantar tipo I
2 tipos de arroz, 2 tipos de salada (1 crua e
uma cozida) dois tipos de carne (filé e frango). Molho para
salada, 1 tipo de massa (lasanha, canelone, nhoque,
rondele, talharim, conchiglione), Farofa, opção de prato
vegetariano, 2 tipos de sobremesa, água mineral com gás
e sem gás, 2 tipos de refrigerante sendo 1 zero 2 tipos de
suco natural, cajuína. 2 sobremesas (pudim de leite e
outra)

300

R$ 39,50

80

R
$
3.160,00

3

Almoço/jantar TIPO II
2 tipos de arroz, salada crua com alface americana,
acelga, tomate, palmito, manga, abacaxi,
cenoura,Salpicão (maçã, passas, batata palha, azeitona,
cebola, pimentões colorido, frango defumado, presunto de
peru, ovo de codorna, maionese, creme de leite) 2 tipos
de carne (filé, peru, pernil ou filé de peixe da água
300
salgada), 2 tipos de massa (lasanha, canelone, nhoque,
rondele, talharim, conchiglione), farofa, opção de prato
vegetariano, 2 tipos de molho para salada, opção de prato
vegetariano, 3 tipos de sobremesa. 3 tipos de
refrigerantes sendo 1 zero, 3 tipos de suco de frutas
natural, água mineral com gás e sem gás, cajuína. Água
de coco. 2 sobremesas (pudim de leite e outra).

R$ 39,40

80

R
$
3.152,00

VALOR TOTAL LOTE II : R$ 14.712,00 (QUATROZE MIL , SETECENTOS E DOZE REAIS )

R
$
14.712,00

VALOR TOTAL LOTE I e II : R$ 52.812,00 (CINQUENTA E DOIS MIL , OITOCENTOS E DOZE REAIS )

R
$
52.812,00

Teresina (PI), 27 de julho de 2022.

7. GESTÃO DE PESSOAS
[]

7.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 24821
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1107/2022-Republicação por incorreção
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0726.0020407/2022-34:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de22 a 29 de julho de 2022,08 (oito)dias consecutivos de licença para casamento à servidoraMARINA BARBOSA
AZEVEDO, Assessora Ministerial, matrícula nº 15413, lotado junto à Subprocuradoria de Justiça Administrativa, de acordo com o inciso III, alínea
a, art. 106, da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 22 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1115/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0012.0020395/2022-10:
RESOLVE:
CONCEDER à servidoraADRIANA CANUTO ALVES, Assessora Ministerial, matrícula nº 15545, lotada junto à Coordenadoria de Contabilidade e
Finanças do MPPI,02(dois)dias de folga, para serem fruídos nos dias28 e 29 dejulho de 2022como compensação em razão de atuação no
Plantão durante o recesso no período de 21, 22 e 23 de dezembro de 2020, conforme Port. PGJ/PI Nº 2378/2020, ficando 1 e ½ (um e meio) dias
restantes para fruição em momento oportuno, sem que recaiam descontos sob o auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1116/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0090.0020494/2022-47:
RESOLVE:
CONCEDER01 (um)dia de folga,no dia26 de julhode2022,aoservidorFRANCISCO FERNANDO ALVES VIANA, Assessor de Promotoria de
Justiça, matrícula nº 15722, lotada junto à 28ª Promotoria de Justiça, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de
compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial do dia 10/07/2022, conforme certidão expedida pela Corregedoria- Geral do
MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, em 26 de julho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1117/2022
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
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Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0363.0020576/2022-43,
RESOLVE:
CONCEDER, em 25 de julho de 2022, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde ao servidorRAIMUNDO NOGUEIRA LEOPOLDINO
NETO, matrícula nº 16358, lotado (a) junto à Assessoria para Distribuição Processual de 2º Grau, 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 25 de julho de 2022.
Teresina (PI), 26 de junho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1118/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0255.0020567/2022-63:
RESOLVE:
CONCEDER01 (um)dia de folga,no dia29 de julhode2022,aoservidorRAFAEL DE CARVALHO MOURA, Assessor de Promotoria de Justiça,
matrícula nº 15728, lotado junto à 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de
compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial do dia 28/12/2020, conforme certidão expedida pela Corregedoria- Geral do
MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1119/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0738.0018945/2022-43,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 07 a 13 de julho de 2022, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde à servidora comissionada ANDRESSA
SILVA FOGLIATO CORTEZE, Assessora Ministerial, matrícula nº 15484, lotada junto à Secretaria Unificada das Promotorias de Parnaíba.,
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 07 de julho de 2022.
Teresina (PI), 26 de julho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1120/2022
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 19.21.0437.0020562/2022-87,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de18 de julho de 2022 a 13 de janeiro de 2023,180 (cento e oitenta)dias de licença à gestante para a servidorapela
servidoraVIVIANNE MARTINS ALMEIDA POMPEU,Analista Ministerial, matrícula nº 410, lotada junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres
Técnicos, de acordo com o disposto no art. 96 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, retroagindo seus efeitos ao dia 18 de julho de 2022.
Teresina (PI), 27de julho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1121/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0369.0020628/2022-04:
RESOLVE:
CONCEDER01 (um)dia de folga,no dia15 de agostode2022,àservidoraLAILA BRITO DE MOURA, Assessora de Promotoria de Justiça,
matrícula nº 15816, lotada junto à 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma
de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial do dia 14/12/2021, conforme certidão expedida pela Corregedoria- Geral do
MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1122/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0183.0020513/2022-79:
RESOLVE:
CONCEDER 04 (quatro) diasde folga, nos dias01, 02, 03 e 04 de agosto de 2022, à servidoraTAIRES OLIVEIRA BORGES, Assessora de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15122, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina, como forma de compensação em razão de
serviço prestado junto à Justiça Eleitoral, nopleito eleitoral de 2020- no dia 15/11/2020- 1º turno, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio
alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1123/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0183.0020513/2022-79:
RESOLVE:
CONCEDER12 (doze)dia de folga,no dia05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 de agostode2022,àservidoraTAIRES OLIVEIRA
BORGES, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15122, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina, nos termos do art. 14
do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento aos Plantões Ministeriais dos dias 01 e 03/05/2020;
19/09/2020; 02/01/2021; 01/05/2021; 07 e 12/09/2021, e 28/12/2021, conforme certidões expedidas pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que
recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
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Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1125/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)ANA SARA MACHADO FREITAS, matrícula nº 2222, de suas funções perante aSEDE DAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DE PARNAÍBA, por encerramento do Termo de Compromisso de Estágio, conforme art. 15, I, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a
partir de 21 de julho de 2022.
Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1126/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)LEILA FONTENELE DE BRITO PASSOS,matrícula nº 2474,de suas funções perante a1ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE PIRACURUCA ,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 11de julhode 2022.
Teresina (PI), 27 de julho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
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