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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ 24863
PORTARIA PGJ/PI Nº 2601/2022
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 19.21.0302.0020623/2022-77,
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE AGOSTO/2022
(Audiência de Custódia)
ESPERANTINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

06

Promotoria de Justiça de Matias Olímpio-PI

FRANCO DIDIERD FERREIRA CANDIDO JUNIOR

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2620/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o do Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0197.0019041/2022-37:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a) RAIANE SILVA GONÇALVES, matrícula 15607, ocupante do cargo de Assessor (a) de
Promotoria, lotado (a) junto à 47ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, pelo prazo de 02(dois) meses alternados, quais sejam, setembro/2022
eDezembro/2022,a partir de 01 de setembro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2621/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o do Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0197.0019041/2022-37:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor(a) ARTEMIS DE CARVALHO DOS REIS, matrícula 15278, ocupante do cargo de Assessor
(a) de Promotoria, lotado (a) junto à 47ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI, pelo prazo de 02(dois) meses alternados, quais sejam,
outubro/2022 ejaneiro/2023,a partir de 01 de outubro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2622/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o do Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0197.0019041/2022-37:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a) LARISSE NUNES RODRIGUES CUNHA SILVA, matrícula 374, ocupante do cargo de
Analista Ministerial, lotado (a) junto à 47ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI, pelo prazo de 02(dois) meses alternados, quais
sejam,novembro/2022 e fevereiro/2023, a partir de 01 de novembrode 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2623/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação contida no OFÍCIO - 0281884 - CCS, no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0011.0013965/2022-05,
RESOLVE
CONSTITUIR Comissão Julgadora do 7º Prêmio MPPI de Jornalismo (Edição 2022), conforme especificado na tabela abaixo:
Clotildes Costa Carvalho

Procuradora de Justiça do MPPI (Presidente

Zélia Saraiva Lima

Procuradora de Justiça do MPPI

Francisca Sílvia da Silva Reis

Promotora de Justiça do MPPI

Jorge Luiz da Costa Pessoa

Promotor de Justiça do MPPI

Fernando Ferreira dos Santos

Representante da Associação Piauiense do Ministério Público (APMP)

João Paulo Teixeira Brasil

Representante doSindicato dos Servidores do Ministério Público do Piauí (Sindsemp/PI)

João Magalhães Carvalho

Representante do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Piauí (Sindjor/PI)
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Prof. Dr. Sílvio Henrique Vieira Barbosa

Representante do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Piauí (UFPI)

Prof. Dr. Orlando Maurício de Carvalho Berti

Representante do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual do Piauí (Uespi)

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2624/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ/PI nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO, para atuar no plantão ministerial de atribuição da 33ª Promotoria
de Justiça Teresina, dia 30 de julho de 2022, em substituição ao Promotor de Justiça RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2625/2022
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 19.21.0177.0020580/2022-09,
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JULHO/2022
(Audiência de Custódia)
BOM JESUS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

30

Promotoria de Justiça de Avelino Lopes-PI

SELMA MARUCÉLIA DE ANDRADE

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2626 /2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o
Processo SEI nº 19.21.0072.0020126/2022-68,
RESOLVE:
REVOGARa partir de 01 de agosto de 2022, a Portaria PGJ/PI nº 1788/2022, que concedeu o regime de teletrabalho ao JOÃO LUCAS DE
MOURA LEITE, matrícula15321, ocupante do cargo de Assessor(a) de Promotoria, lotado(a) junto à 18ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI,
pelo prazo de 06 (seis) meses alternados, quais sejam, junho/2022, agosto/2022,outubro/2022, dezembro/2022, fevereiro/2023 e abril/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2627/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0120.0020292/2022-07:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a)CATARINA LAGES GONÇALVES TEIXEIRA, matrícula 15485, ocupante do cargo de
Assessor (a) de Promotoria, lotado (a) junto à 40ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI, pelo prazo de 01(um) mês, em agosto/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2628/2022
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 19.21.0014.0020575/2022-67,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor FARUK MORAIS ARAGÃO, matrícula nº 125, para a realização de vistoria e averiguar in loco as condições atuais dos
lixões/aterros de Demerval Lobão-PI, Lagoa do Piauí-PI, Miguel Leão-PI e Hugo Napoleão-PI, nos dias 04 e 05 de agosto de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2629/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o do Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0187.0020504/2022-68:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a) CLÁUDIO RAFAEL EVANGELISTA RODRIGUES, matrícula 15075, ocupante do cargo de
Assessor (a) de Procuradoria, lotado (a) junto à 6ª Procuradoria de Justiça - PI, pelo prazo de 02(dois) meses alternados, quais
sejam,setembro/2022 edezembro/2022,a partir de 01 de setembro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28de julhode 2022.
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HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2630/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o do Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0187.0020504/2022-68:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor(a) DENNYS DE PAULA OLIVEIRA BARROSO LIMA, matrícula 15062, ocupante do cargo de
Assessor (a) de Procuradoria, lotado (a) junto à 6ª Procuradoria de Justiça - PI, pelo prazo de 02(dois) meses alternados, quais
sejam,outubro/2022 ejaneiro/2023,a partir de 01 de outubro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2631/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o do Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0187.0020504/2022-68:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a) HERICA FEHRNANDA DE QUEIROZ GARCIA TAVARES DA MOTTA, matrícula 15770,
ocupante do cargo de Assessor (a) de Procuradoria, lotado (a) junto à 6ª Procuradoria de Justiça - PI, pelo prazo de 02(dois) meses alternados,
quais sejam,agosto/2022 enovembro/2022,a partir de 01 de agosto de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2632/2022
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 19.21.0185.0020790/2022-39,
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JULHO/2022
(Audiência de Custódia)
TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

30

33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

GISELLE COSTA MAIA

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2633/2022
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 nº 835/2018, alterado pelo Ato nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA, titular da 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, para atuar
na audiência de atribuição da Promotoria de Justiça de Manoel Emídio, referente ao processo nº 0800660-08.2022.8.18.0100 - audiência de
apresentação de menor, pautada para o dia 01 de agosto de 2022, às 9 horas.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2634/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no PGEA SEI nº 19.21.0011.0018616/2022-43,
RESOLVE
DESIGNAR aservidora LÍCIA ALENCAR BOTELHO,matrícula nº15813, para fiscalizar a execuçãodo contrato firmadoentre estaProcuradoriaGeral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a empresaL PINHEIRO MENDES DE SOUSA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
07.686.538/0001-40,(CONTRATO - 34/2022/PGJ).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2635/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o do Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0117.0020131/2022-34:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a) ISLA MARQUES FERREIRA ASSUNÇÃO LACERDA, matrícula 15534, ocupante do cargo
de Assessor (a) de Promotoria, lotado (a) junto à 36ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI, pelo prazo de 01(um) mês,agosto/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28de julhode 2022.
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HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2636/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o do Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0084.0020759/2022-63:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a) FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO JÚNIOR, matrícula 15209, ocupante do cargo de
Assessor (a) de Promotoria, lotado (a) junto à Promotoria de Justiça de Itaueira- PI, pelo prazo de 05(cinco) meses alternados, quais sejam,
agosto/2022, outubro/2022, dezembro/2022, fevereiro/2023 e abril/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2637 /2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o
Processo SEI nº 19.21.0173.0020731/2022-66,
RESOLVE:
REVOGARa partir de 01 de agosto de 2022, a Portaria PGJ/PI nº 1762/2022, que concedeu o regime de teletrabalho a Servidora NILLA
FERNANDES SALVADOR, matrícula15533, ocupante do cargo de Assessora de Promotoria, lotada junto à 4ª Promotoria de Justiça de ParnaíbaPI, pelo prazo de 06 (seis) meses alternados, quais sejam, julho/2022, setembro/2022,novembro/2022, janeiro/2023, março/2023 e maio/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2638/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o do Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0173.0020731/2022-66:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho ao Servidor(a) BRUNO GALISA DE OLIVEIRA, matrícula 20040, ocupante do cargo de Assessor (a) de
Promotoria, lotado (a) junto à 4ª Promotoria de Justiça de Parnaíba- PI, pelo prazo de 06(seis) meses contínuos, no período de agosto/2022 a
janeiro/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2639/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDOo do Ato PGJ nº 1207, de 25 de maio de 2022, que Regulamenta o teletrabalho dos servidores no âmbito do Ministério Público
do Estado do Piauí;
CONSIDERANDOo Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0173.0020731/2022-66:
RESOLVE:
CONCEDER, o regime de teletrabalho aServidor(a)NILLA FERNANDES SALVADOR, matrícula 15533, ocupante do cargo de Assessor (a) de
Promotoria, lotado (a) junto à 4ª Promotoria de Justiça de Parnaíba- PI, pelo prazo de 06(seis) meses contínuos, no período de fevereiro/2023a
julho/2023.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 28de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2640/2022
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 dadaPromotora de JustiçaKARINE
ARARUNA XAVIER, titular da Promotoria de Justiça de Jaicós, 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 no período de
03 de outubro a 01 de novembro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 28de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional

2. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA
[]

2.1. EXTRATOS DE DECISÕES 24864
DECISÃO EM CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES Nº 31/2022
Republicação por incorreção.
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",
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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 Parnaíba. Suscitada: 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba.
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

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA24841
Notícia de Fato n.° 72/2021
SIMP: 000790-174/2021
OBJETO: AVERIGUAR SUPOSTA INEFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA EMPRESA EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se da notícia de fato n.° 72/2021(SIMP 000790/174/2021) instaurada a partir de atendimento ao público, registrado via prestação de
declarações através do e-mail institucional, oportunidade queo noticiante alegou diversas irregularidades no serviço ofertado pela empresa
Equatorial - Piauí. Relatou ainda, que entrou em contato com a ouvidoria da sobredita empresa, registrou as ocorrências, mas ante a desídia da
concessionária, não foi possível evitar os sérios danos de ordem patrimonial ao seu estabelecimento.
Como diligências iniciais, o despacho de ID n.° 34373075 colacionou o seguinte:
a) Solicite-se à Empresa Equatorial, informações sobre os fatos elencados na ficha de atendimento, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, bem
como eventuais medidas que foram adotadas para correção da situação narrada.
b) Comunique-se ao noticiante acerca da instauração do presente procedimento, com cópia desta decisão.
À ID n.° 34536898 encontra-se juntada manifestação da equatorial explicando o ocorrido e a adoção de medidas necessárias em tais casos.
Despacho de prorrogação de prazo da NF à ID n.° 34608797.
Resposta à notificação n.° 60/2022 (ID n,° 34749029) em que o noticiante aduziu o seguinte:
Confirmo o recebimento do e-mail. Em resposta à solicitação que originou este e-mail, informo que a situação atual é diferente daquela que
culminou com a minha denúncia contra a Equatorial PI e seu Escritório de Piracuruca. Atualmente, as interrupções no fornecimento de energia
continuam ocorrendo na minha região com frequência, porém, a empresa não tem negligenciado absurdamente o atendimento para
reestabelecimento, como costumava fazer. Se antes ficávamos cerca dedois dias sem o reestabelecimento da energia, por ora o serviço tem sido
executado dentrode uma margem de tempo tolerável (2, 3 ou 4 horas). Acredito que a mudança de posturada referida empresa deu-se mediante
a notificação do Ministério Público nesta ação. Gostaria, inclusive, de agradecer a atuação deste órgão nesta e em muitas outras ações que
ajudam a melhorar a qualidade de vida da população.
É o relatório. Passo a manifestação.
Desse modo, diante da resolutividade do problema, assim como por não vislumbrar qualquer infração administrativa ao Código de Defesa do
Consumidor, o arquivamento é a medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4.º, caput, inciso I, da Resolução
n.º 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público/CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5.º da Resolução n.º 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Em razão do disposto no art. 4º, § 1.º, da Resolução n.º 174/2017, determinoa cientificação do noticiante.
comunique-se, via SEI, o Conselho Superior do Ministério Público - CSMP e a Coordenação do PROCON.
procedam-se as atualizações no sistema e no livro próprio.
Publique-se em DOMPPI.
Cumpra-se.
Piracuruca/PI, datado e assinado digitalmente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RESPONDENDO

3.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA 24842
Procedimento Administrativo nº 10/2022
SIMP: 000641-161/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento administrativo nº 10/2022, instaurado para averiguar suposta falta de médico especialista em pediatra no
município de Joaquim Pires/PI.
O presente procedimento originou-se mediante manifestação nº 2689/2021 encaminhada pela Ouvidoria do MPPI, (ID nº 33599116).
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, solicitou-se ao município de Joaquim Pires/PI, por meio do ofício nº 1167/2021,
que se manifestasse sobre os fatos narrados na denúncia.
Certidão de ID. 33870187 constatando a ausência de resposta ao ofício nº 1167/2021.
Diante disso, determinou-se a reiteração do ofício supracitado ao município de Joaquim Pires/PI.
Em ID. 34011010, o município de Joaquim Pires requereu a dilação de prazo para apresentação de resposta aos ofícios nº 1167/2021 e
1291/2021.
Despacho de ID. 34014529 concedendo a dilação de prazo de 05 (cinco) dias úteis ao requerido para encaminhamento da resposta solicitada.
Posteriormente, determinou-se à Secretaria da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina que realizasse contato telefônico junto ao município de
Joaquim Pires, a fim de obter informações sobre as respostas aos ofícios nº 1167/2021 e 1291/2021.
Decorrido o prazo da notícia de fato, exarou a Portaria nº 10/2022 para converter os autos em procedimento administrativo.
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Consta nos autos a certidão de ID. 34444423, informando a ausência de resposta aos ofícios nº 1167/2021 e 1291/2021.
Outrossim, determinou-se a expedição de ofício à Secretaria de Saúde de Joaquim Pires para que informasse se há médicos especialistas na
área de pediatria atendendo a população local, nome completo dos profissionais, local de lotação e horários e dias de atendimento.
Em resposta, conforme documento de ID nº 53412494, a Secretaria de Saúde do município de Joaquim Pires/PI informou que não há
médico especialista em pediatra na municipalidade, havendo apenas oftalmologista e psiquiatra.
Informou, ainda, que há 07 Equipes de Saúde da Família no município de Joaquim Pires, que dão cobertura necessária às pessoas com
menos de 12 anos, além da Unidade Mista de Saúde que funciona 24 horas. Destaca-se que cada uma das equipes citadas é formada
por médico, enfermeiro, agente de saúde, auxiliar de enfermagem e assistente bucal.
O município de Joaquim Pires finalizou a resposta ressaltando que é uma cidade de pequeno porte e com recursos insuficientes para
preencher todas as especialidades médicas, sendo contratados os profissionais com a maior necessidade.
De posse dessas informações, solicitou-se ao CAODS, via sistema SEI, parecer para informar:
a) Considerando o porte do Município de Joaquim Pires/PI, com cerca de 14 mil habitantes, esclareça se há obrigatoriedade de
disponibilização de médico pediatra par atendimento dos munícipes;
b) Esclareça se as informações apresentadas pela Municipalidade no que atine a disponibilização de regulação de consultas/exames
para crianças e adolescentes para as cidades de Teresina e Parnaíba de forma semanal, o funcionamento de 07 (sete) Equipes de
Saúde da família e 01 (uma) Unidade Mista de Saúde 24h para atendimento às pessoas de modo geral, incluindo menores de 12 anos,
todas compostas por médicos, enfermeiros, agentes de saúde, auxiliares de enfermagem e assistência de saúde bucal são suficientes
para prestação de cobertura necessária à população infanto-juvenil;
c) Caso contrário, informem quais as medidas pertinentes sugeridas por este nobre Centro de Apoio a serem adotadas ao presente
caso, tendo em vista que não há médico pediatra no Município de Joaquim Pires, apenas especialistas em oftalmologia e psiquiatria
(especialistas apontadas como de maior demanda).
Em parecer do CAODS, ID. 53775310, este expõe que no presente caso, não há obrigatoriedade de disponibilização de médico pediatra na
Atenção Primária, devendo o município, não obstante, mensurar a sua capacidade resolutiva e adotar as medidas necessárias para ampliar o
acesso, a qualidade e resolutividades das equipes e serviços da sua Atenção Básica.
Ademais, o nobre Centro de Apoio destaca que, embora não possua médico especialista em pediatria, é premente que o município de Joaquim
Pires realize capacitação contínua e permanente de suas equipes de Atenção Básica, para um processo de trabalho centrado no cuidado da
criança e do adolescente e sua família, de modo a enriquecer o campo comum de habilidades e práticas, ampliando a capacidade de todos os
profissionais.
Ao final do referido parecer, o CAODS sugeriu que fosse expedida recomendação administrativa ao gestor municipal com o objetivo de fortalecer
a organização da Atenção Primária de Joaquim Pires.
Diante de tais informações, determinou-se em ato de ID. 53786413, a instauração de um novo SIMP para acompanhamento e atuação ministerial
da sugestão do centro de apoio, tendo em vista que o assunto, em que pese tratar do eixo saúde, foge ao objeto determinado pela portaria de
instauração do presente procedimento.
É o breve relatório.
Consta no parecer do CAODS que de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES, o município de Joaquim
Pires possui 06 estabelecimentos voltados à Atenção Primária, quais sejam: PS Antônia Alves de Sousa, PS do Angico Branco, PS
Santo Antônio e PSF Santana, as quais possuem 01 Equipe de Saúde da Família - ESF e 01 Equipe de Saúde Bucal - ESB, e a UBS
Antônio da Silva Ramos, que conta com 02 Equipes de Saúde da Família - ESF, 02 Equipe de Saúde Bucal - ESB e 01 Equipe NASF.
Destaca-se que o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) é uma equipe multiprofissional e interdisciplinar
composta por categorias de profissionais de saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. É formada por diferentes
ocupações (profissões e especialidades) da área da saúde, atuando de maneira integrada para dar suporte (clínico, sanitário e
pedagógico) aos profissionais das equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica (eAB).
Poderão compor os NASF-AB as ocupações do Código Brasileiro de Ocupações - CBO na área de saúde: Médico Acupunturista;
Assistente Social; Profissional/Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapia; Fonoaudiólogo; Médico
Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Internista (clínica médica), Médico do Trabalho, Médico Veterinário,
profissional com formação em arte e educação (arte educador) e profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na
área da saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas conforme normativa
vigente.
No NASF de Joaquim Pires, de acordo com o CNES, existem as seguintes especialidades: médico ginecologista e obstetra, assistente
social, psicólogo clínico, fisioterapeuta geral, nutricionista e médico psiquiatra.
Sabe-se que para executar as políticas de saúde, cabe ao gestor municipal fazer o reconhecimento do território, conferindo a
caracterização da população e de seus problemas de saúde.
Ressalta-se que conforme o parecer do CAODS, o município de Joaquim Pires não possui obrigatoriedade de disponibilização de
médico especialista em pediatria na Atenção Primária.
Entretanto, cabe ao município de Joaquim Pires verificar a sua capacidade resolutiva e realizar as medidas necessárias para ampliar a
qualidade, resolutividades e o acesso das equipes e serviços da sua Atenção Básica.
Nesse esteio, a contratação de pediatra encontra-se no campo da discricionariedade do gestor de saúde, que deve avaliar tecnicamente
as necessidades da população, para estruturação de sua equipe de NASF-AB, uma vez que as ações da Atenção Primária à Saúde
também são direcionadas aos cuidados com a criança.
Acatando a sugestão do centro de apoio, para um fomento na melhoria da Atenção Primária à Saúde de Joaquim Pires foi instaurado
procedimento administrativo nº 29/2022 (SIMP: 000561-161/2022) para uma atuação ministerial eficiente.
Diante disso, após análise dos documentos que embasam o presente procedimento, verifica-se que não há irregularidades perpetradas
pelo município de Joaquim Pires.
Desta feita, frisa-se que não há outras providências a serem adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP).
Encaminho os presentes autos a assessoria da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, para o cumprimento das seguintes diligências:
a) Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), com cópia desta
decisão.
b) Cientificação do noticiante, via Ouvidoria, em razão do disposto no art. 13º, § 1º, da Resolução 174/2017 do CNMP e;
c) Encaminhar cópia desta decisão ao setor competente para a devida publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
À Assessoria para o encaminhamento do presente aos seus destinatários, via ofício de ordem, e para o cumprimento das diligências
determinadas.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Notícia de fato nº 90/2021
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SIMP nº 000634-161/2021
ATO DE CONVERSÃO
Trata-se de notícia de fato nº 90/2021, instaurada para apurar supostas irregularidades na alimentação do sistema Cnes do município de
Joaquim Pires/PI.
O presente procedimento originou-se mediante denúncia encaminhada ao e-mail da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina relatando a situação
acima descrita (ID nº 33584121).
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, por meio do ofício nº 1229/2021, solicitou-se ao noticiante
complementação das informações, para que fossem qualificados o médico cadastrado no Cnes e o médico que de fato exercia a função
na municipalidade (ID nº 33874915).
Em resposta a noticiante esclareceu que o médico cadastrado no Cnes era Silvano Rodrigues de Brito e o médico substituto era Jean
César Leite Barros (ID nº 33959306).
Diante de tais informações, mediante ofício nº 1479/2021, solicitou-se ao município manifestação sobre a denúncia que ensejou a
instauração do presente procedimento (ID nº 34090908).
Em resposta, conforme documento de ID nº 34272593, a municipalidade atestou não haver irregularidades no cadastro do Cnes,
indicando os nomes e organização dos profissionais que fazem atendimento na rede de saúde municipal.
Entretanto, após pesquisas em sistemas informatizados constatou-se que os médicos possuem vínculo profissional com o município,
em contrariedade ao alegado pelo município.
Diante disso, oficiou-se a municipalidade para que esclarecesse de o médico Silvano Rodrigues possui, de fato, vínculo com o
município, informando a sua real lotação, bem como registro de frequência dos últimos 3 meses dos referidos médicos (Silvano e
Jean).
Constatada a ausência de resposta expediu-se o ofício de reiteração nº 832/2022.
A municipalidade realizou pedido de dilação de prazo, conforme documentos de ID nº 53885794, que aguarda resposta, no prazo.
É o breve relatório.
Constatado o decurso do prazo do art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, não cabendo mais prorrogações
e havendo, ainda, a necessidade de aguardar resposta ao ofício nº 832/2022, DETERMINO a conversão da presente notícia de fato em
procedimento preparatório, uma vez que, é o procedimento do qual se vale o Ministério Público para reunião de elementos em relação ao objeto
da investigação e ao investigado.
Encaminho os autos a assessoria para minuta de portaria de conversão, que deve ser movimentada no presente SIMP para análise e aprovação.
Determino o envio da presente decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cumpridas as diligências, com as certificações nos autos, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 56/2022
Objeto: converter a notícia de fato nº 14/2022 (SIMP: 000128-426/2022) em procedimento preparatório nº 14/2022.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu Representante legal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo
129, inciso III da Constituição Federal, no artigo 26, inciso I da Lei nº 8.625/93, que instituiu a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e art.
38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar nº 12 de 93 (Lei Orgânica Estadual), e ainda,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127, caput, e 129 da CF; art. 1º, caput, da Lei nº 8.625/93), bem como o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública quantos aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (artigo
37 da CF);
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito fundamental à administração pública eficiente e eficaz, cumpridora de seus
deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas
condutas omissivas e comissivas;
CONSIDERANDO o lapso temporal entre a instauração da notícia de fato nº 14/2022 até a presente data sem que as investigações tenham sido
concluídas e havendo necessidade de solicitar cópias do procedimento licitatório e notas fiscais indicadas na resposta ao ofício nº
674/2022;
CONSIDERANDO que o procedimento preparatório de inquérito civil, previsto pelo art. 129, inciso VI da Constituição Federal; art. 26, inciso I da
Lei nº 8.625/1993 e art. 2º §§ 4º, 5º e 6º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público é o meio procedimental adequado
para a coleta de informações preliminares destinadas à verificação da necessidade ou não de instaurar inquérito civil;
RESOLVE converter a notícia de fato nº 14/2022emprocedimento preparatório nº 14/2022, com o fim de apurar suposta irregularidade na
aquisição do veículo de luxo, modelo Trailblazer, ano2021/2022, de uso do gabinete da prefeita de Esperantina/PI , com fulcro no art. 2º, § 5º e §
7º da resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, determinando, para tanto:
a) Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro, para secretariar este procedimento, como determina
o art. 4º, inciso IV, da Resolução nº 01/2008 do Conselho de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, devendo lavrar o devido termo de
compromisso;
b) Autue-se a presente portaria de conversão, realizando as alterações e registro em livro próprio, afixando cópia da portaria em local de costume
e arquivando cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
c) Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
conversão, com envio da presente Portaria;
d) Seja remetida cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (Cacop), para
conhecimento;
e) Encaminhe cópia da presente portaria, em formato Word, para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico;
f) Cumpridas as diligências, com as devidas certificações nos autos, conclusos.
CUMPRA-SE.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

3.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS24843
SIMP Nº 000487-212/2017
DECISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO
Após imprimir o CNPJ do Posto de gasolina em testilha, este informa que o domicílio do local é São João da Fronteiras-PI, e não Fronteiras-PI.
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Desta feita, declinamos da nossa atribuição e determinado a remessa deste procedimento à Promotoria de Justiça responsável com baixa no
sistema.
Fronteiras-PI, 23 de Maio de 2022
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça respondendo pela PJ da Cidade de Fronteiras-PI
SIMP. de n.°: 0000908-212/2018
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
O presente Procedimento Administrativo são cópias retiradas do sistema SIMP em virtude da ausência de localização do procedimento físico
nesta Promotoria de Justiça.
Infelizmente apenas localizamos a portaria, esta que mencionava que o objeto deste procedimento seria Acompanhamento de instaurações de
Inquéritos Policiais.
Este representante do parquet determinou que os assessores Ministeriais realizassem uma pesquisa no sistema SIMP, e—mails, discos rígidos e
no setor de arquivo desta Promotoria de Justiça em busca destes documentos em que ensejaram o pedido de instauração/investigação de
Inquérito Policial, porém não logramos êxito.
Desta feita, não há outra opção para este representante Ministerial, a não ser determinar o arquivamento deste Procedimento Administrativo, em
virtude da ausência de localização destes documentos em que ensejaram o pedido de instauração/investigação de Inquérito Policial. Realizo tal
decisão com fulcro no art. 12, da Resolução de n.° 174/2017, do CNMP.
Publique—se a decisão.
Comunique—se o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cumpra—se.
Fronteiras—PI, 19 de novembro de 2021.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça respondendo pela PJ da Cidade de Fronteiras-PI

3.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA24844
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 96/2020
SIMP: 000525-174/2020
OBJETO: ACOMPANHAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PREVENÇÃO DE UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE FOGO E A OCORRÊNCIA DE
QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS NO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA/PI.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 90/2020, instaurado por meio da
Portaria n.º 128/2020, com o objetivo de acompanhar as políticas públicas para prevenção de utilização irregular de fogo e a ocorrência de
queimadas e incêndios florestais no município de Piracuruca/PI.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, foram expedidas as Recomendações n.º 140/2020, 141/2020, 142/2020,
143/2020, 144/2020 e 145/2020, destinadas ao Prefeito de Piracuruca/PI, Delegado de Polícia Civil, Comandante da 5.ª CIA do 12º Batalhão de
Polícia Militar, aos residentes desta urbe, bem como aos Sindicatos e Associações Rurais de Piracuruca/PI.
Em resposta, a 5.ª CIA do 12º Batalhão de Polícia Militar informou o acatamento dos termos da recomendação ministerial expedida, oportunidade
em que esclareceu que as guarnições estavam sendo orientadas a atuarem de forma diligente no combate a incêndios (ID. 31872328).
Por sua vez, a Prefeitura de Piracuruca/PI informou o acatamento do aludido instrumento recomendatório (ID. 31872328), bem como detalhou as
providências adotadas para seufiel cumprimento. Como documentos comprobatórios, encaminhou cópia do Projeto de Lei n.º 013 e n.º 014, além
do Plano de Contingência Operacional de Queimadas e Incêndios Florestais (ID. 31921154).
Outrossim, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piracuruca/PI também informou o acatamento da recomendação expedida por este Parquet
(ID. 31872328).
Por seu turno, a Delegacia de Polícia Civil de Piracuruca/PI informou o acatamento da Recomendação Ministerial n.º 142/2020. Contudo,
ressaltou que não houve registros formais doscrimes tipificados no art. 250 do Código Penal eart. 41 da Lei n.º 9.605/98, para subsidiar a
instauração de qualquer procedimento policial ou a adoção das providências recomendadas (ID.31930097).
Por fim, o Município de Piracuruca/PI encaminhou cópia da Lei n.º 1.824/2020, de 11/11/2020, que dispõe sobre a proibição de queimadas no
âmbito deste município (ID. 32229859).
É o relatório.
Fundamentação.
Verifica-se que o cerne do presente procedimento administrativo se vinculou a acompanhar as políticas públicas para prevenção de utilização
irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no município de Piracuruca/PI.
Após detida análise dos autos, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs este procedimento, na medida em que foram adotadas
as diligências necessárias e realizados os encaminhamentos devidos, com o intuito de difundir a campanha educativa de prevenção de
queimadas e incêndios.
Nesse sentido, imperioso reconhecer que não há necessidade de perpetuar o presente procedimento, posto que sua natureza não pode ser ad
eternum. Ademais, caso sobrevenham demandas específicas relacionadas à temática, este Parquet voltará a atuar.
Desta feita, verifica-se que o presente Procedimento Administrativo atingiu o seu objetivo, não se vislumbrando outras providências a serem
adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução n.º 174/2017 do CNMP.
Em razão do disposto no art. 13, § 2.º, da Resolução n.º 174/2017, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI) e ao CAOMA/MPPI acerca do presente arquivamento, com cópia desta
decisão.
Expedientes necessários.
Piracuruca/PI, datado e assinado digitalmente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RESPONDENDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N.º 004/2021-A
SIMP: 000071-174/2020
ASSUNTO: INVESTIGAR POSSÍVEIS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRATICADOS PELO EX-PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO
DIVINO/PI, SR. JOSÉ DE SENA MACHADO FILHO, DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA
(CONTRATO N.º 001/2016 E N.º 003/2016) E CONTABILIDADE (CONTRATO N.º 002/2016), EM INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS
LEGAIS.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
1. RELATÓRIO
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Trata-se do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N.º 004/2021-A, instaurado com a finalidade de investigar possíveis atos de improbidade administrativa
praticados pelo ex-prefeito de São José do Divino/PI, Sr. José de Sena Machado Filho, decorrentes da contratação direta de serviços de
advocacia (Contrato n.º 001/2016 e n.º 003/2016) e contabilidade (Contrato n.º 002/2016), em inobservância aos requisitos legais.
O presente feito teve origem a partir da remessa de documentos pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI), pelos quais noticiou
irregularidades constatadas no Acórdão n.º 1.249/19, referente ao Processo TC N.º 003.074/16, notadamente em relação à ausência de
processos licitatórios, quando da contratação de serviços advocatícios e de contabilidade, mediante inexigibilidade.
Em sede de diligências iniciais, solicitou-se ao investigado a apresentação de defesa administrativa. Em resposta, este encaminhou o documento
juntado ao ID. 31681083.
Adiante, em atenção à solicitação ministerial, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público
(CACOP/MPPI) encaminhou o Parecer n.º 04/2022, conclusivo no sentido de que: 1) restou comprovada a improbidade administrativa tipificada
no inciso V do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), em relação à Inexigibilidade de Licitação n.º 003/2016; 2) restou comprovado o
dano ao erário relativo à Inexigibilidade n.º 001/2016, porém não se vislumbrou o aspecto subjetivo (intento de beneficiar terceiro), de modo que
foram sugeridas diligências para aferir o dolo do agente; e 3) não restou comprovado o dolo específico em relação à contratação direta do
escritório de contabilidade.
Diante disso, atendendoàs sugestões do CACOP/MPPI, foram empreendidas diligências, a fim de colher eventuais elementos que
caracterizassem o dolo do agente, consistente em vínculos pretéritos entre a advogada Mônica Maria Frazão Brito Cerqueira e o ex-gestor.
Assim, solicitou-se ao Cartório da 21.ª Zona Eleitoral do Piauí a informação se a contratada foi advogada ou doadora de campanha do gestor em
pleitos eleitorais anteriores. Em resposta, foi informado que, após consulta ao Sistema SAPD, constatou-se que a contratada não foi habilitada
nos processos de Registro de Candidatura e de Prestação de Contas de José de Sena Machado Filho, nas eleições de 2012 e 2016 (ID.
53224694).
Além disso, realizou-se pesquisa em PJE/TJPI, a fim de identificar eventual processo judicial de interesse pessoal do ex-gestor, patrocinado pela
referida advogada, em data anterior a suposta contratação irregular. Como resultado, foram identificados dois processos, ambos ajuizados no ano
de 2020 (ID. 53540125).
Por fim, em relação ao ato de improbidade administrativa, tipificado no inciso V do art. 11 da Nova LIA, relativo à Inexigibilidade de Licitação n.º
003/2016, realizou-se audiência extrajudicial em 14/06/2022, oportunidade em que o investigado concordou com os termos propostos, pelo que
foi celebrado de Acordo de Não Persecução Cível (ID. 53986369).
Eis o relatório.
Passo à fundamentação.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, importante ressaltar que, conforme esclarece a Nota Técnica nº 01/2021-CACOP/MPPI, é possível haver a contratação de serviços
de advocacia/contabilidade com inexigibilidade de licitação, como regulamenta a Lei n.º 8.666/1993, desde que estejam presentes
cumulativamente os seguintes requisitos, estabelecidos na ADC 45 do STF: 1) Necessidade de procedimento administrativo formal (art. 26 da
Lei nº 8.666/1993); 2) Notória especialização do profissional a ser contratado (art. 13, V, da Lei nº 8.666/1993); 3) Natureza singular do serviço
(art. 25, II, da Lei nº 8.666/1993); 4) Inadequação da prestação do serviço pelo quadro próprio do Poder Público; e 5) Contratação pelo preço de
mercado.
No caso em apreço, todavia, apurou-se que as contrataçõesdiretas de serviços de advocacia (Contrato n.º 001/2016 e n.º 003/2016) e
contabilidade (Contrato n.º 002/2016) não exprimiram estrita observância aos requisitos legais. Senão vejamos:
2.1. Do Procedimento de Inexigibilidade de Licitação n.º 003/2016
O Procedimento de Inexigibilidade de Licitação n.º 003/2016, que resultou no Contrato n.º 003/2016, tinha como objeto a contratação de serviços
advocatícios para acompanhar os processos administrativos e judiciais em primeira instância da Justiça Estadual, com fundamento no art. 25, II,
da Lei 8.666/93.
De acordo com o Parecer n.º 04/2022, elaborado pelo CACOP/MPPI, não restou comprovada a natureza singular do serviço contratado, haja
vista se tratar de atividade corriqueira da advocacia pública. Outrossim, não foi demonstrada a notória especialização do contratado Paulo
Douglas Brito de Sampaio. Houve, portanto, inexigibilidade indevida de licitação.
Quando ao dolo do agente, apurou-se que o contratado possuía vínculo com o gestor municipal à época, tendo em vista que no ano anterior
(2015) à contratação era ocupante do cargo em comissão de Chefe do Setor Municipal de Licitações, ou seja, pessoa de extrema confiança do
gestor municipal, circunstância que permite a dedução, como autoriza o art. 28 da Convenção de Mérida (Decreto 5.687/2006), que esta
proximidade com o gestor fora o motivo da dispensa indevida de licitação.
Tais elementos de convicção autorizaram concluir pelo cometimento do ato de improbidade administrativa definido no art. 11, inciso V,
da Lei n.º 8.429/92, razão pela qual foi celebrado Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) com o investigado, no qual o compromissário
reconheceu a conduta ímproba praticada e aceitou, voluntariamente, ser submetido à sanção de pagar multa civil, no valor da sua
remuneração como Prefeito, a saber, R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Ressalta-se que, nos termos do art. 6.º, parágrafo único, da Resolução CPJ/PI n.º 04/2020, foi oportunizada a participação do representante da
pessoa jurídica afetada pelo ato de improbidade administrativa.
2.2. Do Procedimento de Inexigibilidade de Licitação n.º 001/2016
Por sua vez, o Procedimento de Inexigibilidade de Licitação n.º 001/2016, que resultou no Contrato n.º 001/2016, tinha como objeto a
"contratação dos serviços de assessoria e consultoria jurídica para atender as necessidades do Município de São José do Divino/PI, na defesa de
interesses da administração junto aos Tribunais, Justiça Federal ou Tribunais de Contas".
Nos termos do Parecer n.º 04/2022, apurou-se que a inexigibilidade em tela frustrou o caráter concorrencial de procedimento licitatório, na
medida em que também fora inexigível de forma indevida, inclusive ocasionando dano ao erário, em razão do sobrepreço.
Entretanto, entendo que a conduta imputada ao agente deve ser analisada à luz das mais recentes alterações advindas com a Lei n.º
14.203/2021, a qual passou a dispor que a condenação por ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário está condicionada à
demonstração de uma ação ou omissão dolosa do agente, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no
art. 10 da LIA, não bastando a voluntariedade do agente (§2º do art. 1º), e da efetiva e comprovada perda patrimonial do erário.
No caso em apreço, forçoso reconhecer que, não obstante a realização dediligências, não se logrou êxito em reunir elementos suficientes que
apontem ter o gestor agido dolosamente com o fim de beneficiar o contratado e, assim, causar o dano suportado pelo Município de São José do
Divino/PI, elemento imprescindível para a responsabilização do gestor por ato de improbidade administrativa. De fato, não se verificou a
existência de vínculo anterior entre a profissional contratada e o ex-gestor.
Além disso, não há qualquer elementos de provas para concluir que a contratadatenha agido dolosamente de modo a induzir ou concorrer para a
contratação direta pelo Município de São José do Divino/PI.
2.3. Do Procedimento de Inexigibilidade de Licitação n.º 002/2016
O Procedimento de Inexigibilidade de Licitação n.º 002/2016, que resultou no Contrato n.º 002/2016, tinha como objeto a "contratação dos
serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria técnica na área de contabilidade pública, a fim de assessorar o departamento de
contabilidade do Município de São José do Divino/PI, no acompanhamento da execução orçamentária e na preparação dos atos de prestação de
contas junto ao Poder Legislativo Municipal e Tribunal de Contas do Estado do Piauí".
De igual modo, o Parecer n.º 04/2022 esclareceu que o procedimento em tela não exprimiu observância aos requisitos legais, haja vista a
inexistência de singularidade do serviço a ser prestado e ausência de demonstração da notória especialização do contratado. No entanto, não
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restou provado o aspecto subjetivo da improbidade, qual seja, o intento de beneficiar o contratado, mediante a dispensa da
concorrência. Igualmente, não se localizou qualquer vínculo prévio entre o contratado e o gestor.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL, o que faço com fulcro no art. 10 da Resolução n.º 23, de 17
de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifique-se do presente arquivamento os interessados deste procedimento, para que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, apresentem
razões escritas ou documentos a serem juntados nos presentes autos, nos termos do art. 9º, da Lei nº 7.347 c/c art. 10, § 1º e §3.º da Resolução
n.º 23/2007 do CNMP, para fins d apreciação do presente arquivamento no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piau;
Publique-se em DOEMPPI.
Após, remeta-se dos autos ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, para regular apreciação da Promoção de
Arquivamento e do Acordo de Não Persecução Cível celebrado, nos termos do art. 10, §1.º, da Resolução n.º 23 de 2007 do CNMP e do art.
11 da Resolução CPJ/PI n.º 04/2020.
Cumpra-se.
Piracuruca/PI, datado e assinado digitalmente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇARESPONDENDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N.º 07/2020
SIMP: 000325-174/2017
OBJETO: APURAR IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA, NO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO PROCESSO TC/N.º 052962/12.
EMENTA: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS PELO TCE/PI NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE PIRACURUCA, REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. POSSÍVEIS ATOS DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA FULMINADOS PELA PRESCRIÇÃO. NÃO IMPUTAÇÃO DE DÉBITO PELO TCE/PI. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA
MANUTENÇÃO DO PROCEDIMENTO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N.º 07/2020 (SIMP 000325-174/2017),
instaurado por meio da Portaria n.º 21/2020, com o objetivo de apurar irregularidade na prestação de contas do Hospital do Município de
Piracuruca/PI, no exercício financeiro de 2012, referente ao processo TC/5296/2012.
O presente procedimento teve origem a partir de peças de informação encaminhadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI),
noticiando o julgamento irregular das contas de Prefeitura de Piracuruca/PI, sob a gestão do Sr. Raimundo Vieira de Brito.
Nos termos do Acórdão n.° 2.423/2015, foram identificadas as seguintes irregularidades: a) devolução de 02 cheques no total de R$ 5.377,00; b)
despesas realizadas sem procedimento licitatório; c) despesas fracionadas; d) restos a pagar de R$ 74.453,00 (setenta e quatro mil e
quatrocentos e cinquenta e três reais), com saldo disponível de R$ 19.632,20 (dezenove mil e seiscentos e trinta e dois reais e vinte centavos),
restando R$ 54.820,86 (cinquenta e quatro mil e oitocentos e vinte reais e oitenta e seis centavos), sem comprovação financeira; e e) não
retenção da contribuição do INSS dos prestadores de serviços. Por essa razão, a Corte de Contas decidiu pela aplicação de multa ao gestor,
no valor correspondente a 300 UFR-PI, bem como pela não imputação de débito.
Instado a se manifestar, o investigado quedou-se inerte.
Por sua vez, o Município de Piracuruca/PI informou que o processo de transição entre a gestão de 2009/2012 para a gestão de 2013/2016 se
resumiu à entrega de chaves, o que acarretou inúmeros danos à Administração Pública. Esclareceu, ainda, que adotou medidas judiciais para
reaver os documentos do arquivo da Prefeitura.
Eis o sucinto relatório.
Passo a decidir.
O objeto do feito se restringiu a investigar potencial ato de improbidade administrativa, decorrente de fatos que ensejaram a aplicação de multa
pelo TCE/PI ao gestor das contas da Prefeitura de Piracuruca/PI, referente ao exercício financeiro de 2012.
Nesse sentido, em que pese a celeuma jurídica sobre a (ir)retroatividade das alterações trazidas pela Lei n.º 14.230/21, forçoso reconhecer que,
neste caso concreto, independentemente da legislação a ser aplicada, a nova ou antiga, eventuais atos de improbidade
administrativarestaram atingidos pela prescrição.
Isso porque os fatos aqui investigados ocorreram no ano de 2012, de modo que já decorreram mais de 05 (cinco) anos, desde o término do
mandato do ex-gestor (redação antiga), assim como mais de 08 (oito) anos desde a ocorrência dos fatos (redação nova).
Resta, portanto, a análise de eventual dano ao patrimônio público causado pela supostaconduta ímproba, posto que de acordo com o E. Supremo
Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário (RE) 852475, com repercussão geral reconhecida, as ações de ressarcimento decorrente de
ato doloso de improbidade são imprescritíveis, em consequência da ressalva estabelecida no parágrafo 5.º, do artigo 37, da Constituição Federal
de 1988.
Sobre esse ponto, verifica-se que a ocorrência de danos causados ao erário foi ordinária e constitucionalmente apurada pelo TCE/PI, o qual,
apesar de reconhecer as irregularidades citadas, decidiu pela não imputação de débito ou qualquer dano ao erário a ser recomposto
pelo ex-gestor.
Sendo assim,conforme teor da Súmula n.º 05 do E. CSMP/PI, mostra-sedesnecessária a adoção de medidas ressarcitórias por parte deste Órgão
Ministerial. Confira-se in verbis:
ARQUIVAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TCE/PI. AUSÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
NÃO INDICAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO POR ÓRGÃO TÉCNICO DO TRIBUNAL (DFAM OU DFAE). Instaurado inquérito civil ou procedimento
preparatório de inquérito civil para apurar improbidade administrativa, decorrente do envio de procedimento de contas pelo TCE/PI ao MP-PI, e
promovido o seu arquivamento por ausência de infração ou por prescrição do ato de improbidade administrativa, o órgão do MPPI fica
dispensado de adotar medidas ressarcitórias quando não identificado dano ao erário pelos relatórios técnicos definitivos (após o contraditório do
gestor) da DFAM (Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal) ou DFAE (Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual) do
TCE/PI.
Esclarece-se que a diferença entre a multa e o débito imputados por julgamento da Corte de Contas é referente à gravidade da irregularidade
constatada, sendo que a imputação de débito visa o ressarcimento de prejuízo aos cofres públicos e a multa visa coibir atos que atrapalhem a
boa gestão municipal, elencados no art. 79 da Lei Orgânica do TCE/PI.Logo, têm-se que a mera imposição de multa, nos termos determinados
pelo TCE/PI, não se refere à reparação do dano ao erário, haja vista que estenão foiidentificadopelos órgãos técnicos da Corte de Contas.
Deste modo, considerando as atribuições deste órgão ministerial, verifica-se que não há justa causa para continuidade do presente procedimento
investigatório, quer seja pela ocorrência da prescrição, quer seja pela ausência de comprovação de efetivo dano ao erário.
Assim, pelos motivos expostos, tendo em vista a inexistência de fundamento para o ajuizamento de ação civil de improbidade administrativa,
determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, com fundamento no art. 10 da Resolução n.º 23, de
17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público/CNMP.
Publique-se em DOMPPI.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL ao Conselho
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Superior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público - CNMP).
Expedientes necessários.
Piracuruca/PI, datado e assinado digitalmente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇARESPONDENDO
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N.º 013/2021
SIMP: 000545-174/2021
OBJETO: INVESTIGAR POSSÍVEL AFRONTA AO DIREITO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE HÍGIDO, EM RAZÃO DE POLUIÇÃO SONORA
PROVENIENTE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL "OPEN BAR CLUB", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA/PI.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N.º 013/2021 (SIMP 000545-174/2021),
instaurado por meio da Portaria n.º 013/2021, com o objetivo de investigar possível afronta ao direito à saúde e ao meio ambiente hígido, em
razão de poluição sonora proveniente do estabelecimento comercial "Open Bar Club", localizado no Município de Piracuruca/PI.
O presente procedimento teve origem a partir das declarações do Sr. Natanael Cardoso, o qual relatou que o aludido estabelecimento comercial
promove eventos que causam poluição sonora e transtorno à saúde dos vizinhos.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, solicitou-se à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Piracuruca/PI a
realização de vistoria no local noticiado. Em resposta, esta encaminhou ficha de vistoria de campo, conclusiva no sentido de que não restou
identificada a emissão de poluição sonora no momento da vistoria, bem como que o empreendimento não possuía alvará de funcionamento,
tampouco licença, certidão ou autorização emita pela Prefeitura (ID. 33951393/4).
Após solicitação ministerial, a Prefeitura de Piracuruca/PI corroborou as informações supracitadas, esclarecendo que o estabelecimento em
apreço não se enquadra em condições de funcionamento regular, pelo que o alvará de funcionamento não foi liberado (ID. 33951393/6).
Instado a se manifestar, o proprietário do estabelecimento informou que os fatos narrados na ficha de atendimento não correspondem à verdade,
vez que os eventos são realizados com volume razoável, sendo este reduzido a partir de meia-noite. Por fim, solicitou prazo para obtenção
doalvará de funcionamento (ID. 33951393/7).
Por sua vez, a 5.ª CIA/12.º BPM informou que foi intensificado o policiamento ostensivo nas proximidades do estabelecimento comercial "Open
Bar Club", oportunidade em que foi constatada a incidência de poluição sonora, bem como outras ocorrências policiais no local citado, razão pela
qual a polícia militar teve que intervir algumas vezes, tanto no que diz respeito à poluição sonora, quanto ocorrências de ameaça, desacato e
agressão física (ID. 34159308/3).
Diante disso, foi encaminhada cópia dos autos à 1.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca/PI, para conhecimento e adoção de medidas no âmbito
criminal.
Adiante, foi expedida a Recomendação Ministerial n.º 004/2021 ao proprietário do estabelecimento, recomendando-se, em síntese, a obtenção de
licenças;a utilização deaparelhos sonoros em volume que não possa causa prejuízo à tranquilidade alheia; além da afixação de aviso contendo a
proibição da utilização de som automotivo no local (ID. 34316385/2).
Em resposta, o destinatário informou que o aludido instrumento recomendatório não mais se aplica, haja vista que optou pelo fechamento do
empreendimento, desde o dia 26 de novembro de 2021 (ID. 53258931/2).
Por fim, o Oficial de Diligências desta Promotoria de Justiça verificou in loco a veracidade das informações apresentadas, conforme certidão
juntada aos autos (ID. 53771385/2).
É o relatório.
Passo a decidir.
De acordo com o artigo 225, caput, da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
No contexto constitucional, a proteção ambiental está elevada como direito fundamental da pessoa humana, essencial para manter uma boa
qualidade de vida. Nas palavras de José Afonso da Silva:
A proteção ambiental, abrangendo a preservação da Natureza em todos os seus elementos essenciais à vida humana e à manutenção do
equilíbrio ecológico, visa tutelar a qualidade do meio ambiente em função da qualidade da vida, como uma forma de direito fundamental da
pessoa humana (SILVA, 2009, p. 58)¹.
No caso em apreço, este inquérito civil público buscou investigar possível degradação da qualidade ambiental provocada pelo estabelecimento
comercial "Open Bar Club", decorrente da emissão excessiva de ruídos, potencialmente prejudiciais à saúde e bem-estar da população.
Nessa senda, foram empreendidas diversas diligências, a fim de identificar possíveis irregularidades, saná-las e/ou responsabilizar aqueles que
lhes deram causa, notadamente com a solicitação de vistoria in loco, expedição de Recomendação Ministerial ao proprietário do bar, além da
remessa de cópia dos autos à promotoria criminal.
Ocorre que, durante a tramitação do feito, colacionou-se a informação de que o empreendimento encerrou suas atividades, de modo que, na
atual conjuntura, os eventos supostamente ensejadores dos ruídos excessivos não mais persistem.
Sendo assim, tendo em vista a adoção de medidas visando a resolutividade do procedimento em apreço, assim como havendo a posterior perda
do objeto, não se vislumbra outras providências a serem adotadas, sendo o arquivamento a medida que se impõe.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, com
fundamento no art. 10 da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público/CNMP.
Publique-se em DOMPPI.
Cientifiquem-se os interessados.
Comunique-se ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA), com cópia desta decisão.
Após, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL ao Conselho Superior do Ministério Público
(art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público CNMP).
Expedientes necessários.
Piracuruca/PI, datado e assinado digitalmente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇARESPONDENDO
¹SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI
PORTARIA Nº 36/2022
Instaurar Procedimento Administrativo nº 27/2022, com o objetivo de apurar suposta aplicação irregular de verbas públicas em evento festivo no
Município de Porto Alegre do Piauí/PI, com exacerbado gasto de recursos, em detrimento de outras políticas públicas imprescindíveis, visando à
adoção das medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis.
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua presentante que abaixo subscreve, no uso das atribuições previstas no art. 129, VI,
da Constituição Federal; art. 25, incisos IV, alínea 'a', e VIII, e art. 26, caput e incisos, todos da Lei nº 8.625/93; art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85,
bem como as disposições constantes na Lei no 14.133/2021, na Lei n.º 8429/92 e no inciso III, da Resolução CNMP n. 174/2017, 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 que a Constituição Federal determina, no art. 129, III, ser função institucional do Ministério Público promover a ação civil
pública, para a proteção do patrimônio público e social, bem como de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 impõe ao Poder Público a observância, dentre outros, aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade como corolários ao princípio da
eficiência no tocante à destinação de recursos públicos;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, da Lei no 9.784/99, "a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência";
CONSIDERANDO o disposto no artigo 8º, inciso II, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO que foi instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 52/2022 - (SIMP: 000310-319/2022) a fim de apurar a
suposta aplicação irregular de verbas públicas em evento festivo desarrazoado, com exacerbado gasto de recursos, em detrimento de outras
políticas públicas imprescindíveis ao pequeno município de população estimada em 2021 em 2.728 (dois mil setecentos e vinte e oito
habitantes)1, visando a adoção das medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis;
CONSIDERANDO que, conforme consta dos documentos encaminhados pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Piauí/PI foram contratadas
diversas atrações musicais para apresentações nos dias 04 e 05 de agosto de 2022, durante os Festejos Municipais, e que os valores a serem
pagos às atrações totalizam R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), não contabilizados custos de montagem de palco, som,
iluminação etc;
CONSIDERANDO que dentre as atrações contratadas para apresentação nos Festejos Municipais de 2022 encontram-se as atrações "Arreio de
Ouro" (GETÚLIO MAIA COSTA NERIS - ME - CNPJ 34.318.161/0001-40) e "Chicão dos Teclados"(MAURÍCIO DO NASCIMENTO SILVA
LTDA - EPP - CNPJ 06.992.014/0001-15), as quais foram contratadas por R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais), respectivamente;
CONSIDERANDO que, em consulta ao Diário Oficial dos Municípios, foram localizados contratos realizados em 2022 pela banda "Arreio de
Ouro" em outros municípios piauienses por valores inferiores àqueles contratados pelo Município de Porto Alegre do Piauí/PI;
CONSIDERANDO que na edição IVDLXVIII do referido Diário, datada de 09 de maio de 2022, consta a publicação de Despacho de Ratificação
do contrato vinculado ao Procedimento Administrativo nº 271/2022 (inexigibilidade nº 010/2022), contrato este firmado entre a banda "Arreio de
Ouro" e o Município de Pau D´arco do Piauí - PI, no valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), Município este que possui população
estimada em 4.084 (quatro mil e oitenta e quatro habitantes)²,
CONSIDERANDO que na edição IVDXCIX do Diário Oficial dos Municípios, datada de 22 de junho de 2022, consta Procedimento de
Inexigibilidade nº 028/2022, referente ao contrato firmado entre a banda "Arreio de Ouro" e o Município de Água Branca - PI, no valor global de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), município este que possuí população estimada em 17.525 (dezessete mil, quinhentos e vinte e cinco
habitantes)³;
CONSIDERANDO que, em consulta ao Diário dos Municípios, verificou-se que a banda "Arreio de Ouro" foi representada em outro Município por
empresário diverso daquele que a representou no contrato celebrado com o Município de Porto Alegre do Piauí/PI, o que demonstra que,
aparentemente, não há exclusividade entre a referida banda e o empresário, conforme determinação legal;
CONSIDERANDO que, em relação à atração "Chicão dos Teclados", foi localizado contrato realizado em 2020 com outro Município brasileiro em
valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor esse consideravelmente inferior àquele contratado pelo Município de Porto Alegre do Piauí/PI (R$
25.000,00 - vinte e cinco mil reais);
CONSIDERANDO que em resposta às indagações deste órgão o Município de Porto Alegre do Piauí/PI encaminhou documentos e informou: 1)
que os festejos de Bom Jesus da Lapa no município de Porto Alegre do Piauí serão realizados no período de 28/07/2022 a 04/08/2022; 2) "que
dentre os eventos encontra-se a contratação de atrações artísticas (Arreio de ouro, Meninos de Barão, Chicão dos teclados, a japa, Danny
Melody e Galego Aboiador), estas realizadas por Inexibilidade de licitação conforme previsão legal do artigo 25 da lei de licitações; 3) que todas
as despesas relacionadas aos festejos ocorrerão através de recursos próprios municipais que por sua vez goza de boa saúde financeira
mantendo a folha de pagamento de servidores em dia bem como todos os pagamentos de fornecedores, além de promover vultuosos
investimentos com recursos próprios; 4) que o município ainda possui aplicação financeira desde 01/03/2021 objetivando promover novos
investimentos seja através de contrapartidas em convênios ou diretamente com recursos próprios; 5) que o município não existe decreto de
emergência ou calamidade pública vigente no município".
CONSIDERANDO que é fato público que o município de Porto Alegre do Piauí/PI enfrenta problemas relacionados à prestação de serviços
públicos essenciais e que tramitam nesta Promotoria de Justiça procedimentos extrajudiciais referentes à adoção de políticas públicas por parte
da gestão municipal, a fim de serem implementadas melhorias para a população;
CONSIDERANDO que tramitam nesta Promotoria de Justiça o IC nº 03/2018 - (SIMP: 000017-319/2018), com o objetivo de apurar supostas
irregularidades na contratação da empresa locadora de veículos RL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME no Município de Porto
Alegre do Piauí; o IC nº 10/2018 - (SIMP: 000023-319/2018) com o objetivo de apurar supostas irregularidades na contratação de fornecedor de
carnes para o Município de Porto Alegre do Piauí - PI; IC nº 01/2018 - (SIMP: 000022-319/2018) com o objetivo de apurar supostas
irregularidades na contratação de imóveis locados ao Município de Porto Alegre do Piauí, oriundas de suspeita de favorecimento de parentes do
gestor, de contratação acima do preço de mercado e uso indevido de dispensa ou inexigibilidade de licitação; o PA nº 03/2022 - (SIMP: 000309319/2021) com o objetivo de acompanhar e fiscalizar o serviço de coleta de lixo na localidade "Santa Rosa" e localidade "Regalo", zona rural de
Porto Alegre do Piauí - PI, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis; dentre outros procedimentos extrajudiciais;
CONSIDERANDO que em visita realizada àquele Município no mês de julho de 2022, verificou-se que o Conselho Tutelar não possui veículo
próprio para realização de viagens às localidades rurais onde existem demandas e para participação de eventos de capacitação em outros
municípios; que moradores reclamam dos serviços de coleta e destinação de lixo; que foi noticiada a inexistência de creche no Município, fatos
esses que estão sendo objeto de apuração por este órgão ministerial;
CONSIDERANDO a necessidade de verificação da disponibilidade financeira do Município de Porto Alegre do Piauí /PI na realização de evento
de tal porte;
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve adotar medidas que visem a atender ao interesse da coletividade, o que passa pela
responsabilidade quanto aos gastos públicos;
CONSIDERANDO que é fato de conhecimento público a lamentável rotina de altos gastos que alguns pequenos municípios costumam fazer em
matéria de festas e eventos, de forma totalmente alheia aos problemas reais da população, cujos gastos acabam se tornando instrumento para
alavancar a popularidade pessoal dos gestores, não tendo impacto coletivo relevante, seja econômico, seja social;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 10, da Lei nº 14.230/2021, constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, no tocante à conservação e aplicação do patrimônio público;
CONSIDERANDO que, conforme previsão do art. 11 da Lei nº 14.230/2021, atenta contra os princípios da administração pública a ação ou
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omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas
públicas ou instituições (art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174/2017);
RESOLVE:
INSTAURAR o Procedimento Administrativo n° 27/2022 a fim de apurar a suposta aplicação irregular de verbas públicas em evento festivo
desarrazoado, com grande gasto de recursos, em detrimento de outras políticas públicas imprescindíveis, visando a adoção das medidas
administrativas e/ou judiciais cabíveis, determinando, desde logo, as seguintes providências:
I) Registre-seem livro próprio a autuação desta Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, nos termos do art. 9º da
Resolução CNMP nº 174/2017;
II) A comunicação da instauração do presente Procedimento Administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), bem como,
remessa 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;
III) A comunicação da instauração do presente Procedimento Administrativo ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa
do Patrimônio Público (CACOP);
IV) Expeça-se recomendação à Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Piauí - PI, para que suspenda a contratação da atração "Chicão dos
Teclados" (MAURÍCIO DO NASCIMENTO SILVA LTDA - EPP - CNPJ 06.992.014/0001-15) e a contratação da "Banda Arreio de Ouro"
(GETÚLIO MAIA COSTA NERIS - ME - CNPJ 34.318.161/0001-40), contratados para realização de shows previstos para os dias 04 e 05 de
agosto de 2022, respectivamente, bem como que sejam adotadas as medidas necessárias à devolução aos cofres públicos dos
pagamentos eventualmente já efetuados aos referidos artistas.
Nomeia-se o Assessor de Promotoria de Justiça Natanael da Costa Sousa, para secretariar e diligenciar o presente Procedimento Administrativo.
Cumpridas as diligências, voltem os autos conclusos para deliberações.
CUMPRA-SE.
Marcos Parente/PI, 27 de Julho de 2022.
Amina Macedo Teixeira de Abreu Santiago
Promotora de Justiça
1Dados disponíveis em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/porto-alegre-do-piaui/panorama>. Acesso em 27.07.2022, 06h59.
²Dados disponíveis em < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/pau-darco-do-piaui/panorama>. Acesso em 27.07.2022, 12h02.
³Dados disponíveis em < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/pau-darco-do-piaui/panorama>. Acesso em 27.07.2022, 12h02.
Dados disponíveis em . Acesso em 27.07.2022, 07h04.
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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 08/2022
PA nº27/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pela promotora de justiça que abaixo subscreve, no uso das atribuições previstas
no art. 129, VI, da Constituição Federal; art. 25, incisos IV, alínea 'a', e VIII, e art. 26, caput e incisos, todos da Lei nº 8.625/93; art. 8º, §1º, da Lei
nº 7.347/85, bem como as disposições constantes na Lei n. 14.133/2021, na Lei nº 8.429/92, com alterações da Lei n. 14.230/21 e no inciso III,
da Resolução CNMP n. 174/2017, 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 que a Constituição Federal determina, no art.129, III, ser função institucional do Ministério Público promover a ação civil
pública, para a proteção do patrimônio público e social, bem como de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 impõe ao Poder Público a observância, dentre outros, aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade como corolários ao princípio da
eficiência no tocante à destinação de recursos públicos;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, da Lei no 9.784/99, "a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência";
CONSIDERANDO que foi instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 52/2022, posteriormente convertida no Procedimento
Administrativo nº 27/2022 (SIMP: 000310-319/2022), a fim de apurar a suposta aplicação irregular de verbas públicas em evento festivo
desarrazoado, com exacerbado gasto de recursos, em detrimento de outras políticas públicas imprescindíveis ao pequeno município de Porto
Alegre do Piauí/PI, com população estimada em 2021 em 2.728 (dois mil setecentos e vinte e oito habitantes)1, visando a adoção das medidas
administrativas e/ou judiciais cabíveis;
CONSIDERANDO que, conforme consta dos documentos encaminhados pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Piauí/PI foram contratadas
diversas atrações musicais para apresentações nos dias 04 e 05 de agosto de 2022, durante os Festejos Municipais, e que os valores a serem
pagos às atrações somam R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), não contabilizados custos de montagem de palco, som, iluminação
etc;
CONSIDERANDO que dentre as atrações contratadas para apresentação nos Festejos Municipais de 2022 encontram-se as atrações "Arreio de
Ouro" (GETÚLIO MAIA COSTA NERIS - ME - CNPJ 34.318.161/0001-40) e "Chicão dos Teclados"(MAURÍCIO DO NASCIMENTO SILVA
LTDA - EPP - CNPJ 06.992.014/0001-15), as quais foram contratadas por R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais), respectivamente;
CONSIDERANDO que, em consulta ao Diário Oficial dos Municípios, foram localizados contratos realizados em 2022 pela banda "Arreio de
Ouro" em outros municípios piauienses (Pau D´Arco do Piauí e Água Branca) por valores inferiores àqueles contratados pelo Município de Porto
Alegre do Piauí/PI;
CONSIDERANDO que na edição IVDLXVIII do referido Diário, datada de 09 de maio de 2022, consta a publicação de Despacho de Ratificação
do contrato vinculado ao Procedimento Administrativo nº 271/2022 (inexigibilidade nº 010/2022), contrato este firmado entre a banda "Arreio de
Ouro" e o Município de Pau D´arco do Piauí - PI, no valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), município esse que possui população
estimada em 4.084 (quatro mil e oitenta e quatro habitantes)²,
CONSIDERANDO que na edição IVDXCIX do Diário Oficial dos Municípios, datada de 22 de junho de 2022, consta Procedimento de
inexigibilidade nº 028/2022, referente ao contrato firmado entre a banda "Arreio de Ouro" e o Município de Água Branca - PI, no valor global de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), município esse que possui população estimada em 17.525 (dezessete mil quinhentos e vinte e cinco
habitantes)³;
CONSIDERANDO que, em consulta ao Diário Oficial dos Municípios, verificou-se que a banda "Arreio de Ouro" foi representada em outro
município (Pau D ´Arco do Piauí) por empresário diverso daquele que a representou no contrato celebrado com o Município de Porto Alegre do
Piauí/PI e também com o Município de Água Branca, o que demonstra que, aparentemente, não há exclusividade entre a referida banda e o
empresário, conforme determinação legal;
CONSIDERANDO que, em relação à atração "Chicão dos Teclados", foi localizado contrato realizado em 2020 com outro Município brasileiro em
valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor esse consideravelmente inferior àquele contratado pelo Município de Porto Alegre do Piauí/PI (R$
25.000,00 - vinte e cinco mil reais);
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CONSIDERANDO que em resposta às indagações deste órgão o Município de Porto Alegre do Piauí/PI encaminhou documentos e informou: 1)
que os festejos de Bom Jesus da Lapa no município de Porto Alegre do Piauí serão realizados no período de 28/07/2022 a 04/08/2022; 2) "que
dentre os eventos encontra-se a contratação de atrações artísticas (Arreio de ouro, Meninos de Barão, Chicão dos teclados, a japa, Danny
Melody e Galego Aboiador), estas realizadas por Inexibilidade de licitação conforme previsão legal do artigo 25 da lei de licitações; 3) que todas
as despesas relacionadas aos festejos ocorrerão através de recursos próprios municipais que por sua vez goza de boa saúde financeira
mantendo a folha de pagamento de servidores em dia bem como todos os pagamentos de fornecedores, além de promover vultuosos
investimentos com recursos próprios; 4) que o município ainda possui aplicação financeira desde 01/03/2021 objetivando promover novos
investimentos seja através de contrapartidas em convênios ou diretamente com recursos próprios; 5) que o município não existe decreto de
emergência ou calamidade pública vigente no município".
CONSIDERANDO que é fato público que o município de Porto Alegre do Piauí/PI enfrenta problemas relacionados à prestação de serviços
públicos essenciais e que tramitam nesta Promotoria de Justiça procedimentos extrajudiciais referentes à adoção de políticas públicas por parte
da gestão municipal, a fim de serem implementadas melhorias para a população;
CONSIDERANDO que tramitam nesta Promotoria de Justiça o IC nº 03/2018 - (SIMP: 000017-319/2018), com o objetivo de apurar supostas
irregularidades na contratação da empresa locadora de veículos RL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME no Município de Porto
Alegre do Piauí; o IC nº 10/2018 - (SIMP: 000023-319/2018) com o objetivo de apurar supostas irregularidades na contratação de fornecedor de
carnes para o Município de Porto Alegre do Piauí - PI;ICnº 01/2018 - (SIMP: 000022-319/2018) com o objetivo de apurar supostas irregularidades
na contratação de imóveis locados ao Município de Porto Alegre do Piauí, oriundas de suspeita de favorecimento de parentes do gestor, de
contratação acima do preço de mercado e uso indevido de dispensa ou inexigibilidade de licitação; oPAnº 03/2022 - (SIMP: 000309-319/2021)
com o objetivo de acompanhar e fiscalizar o serviço de coleta de lixo na localidade "Santa Rosa" e localidade "Regalo", zona rural de Porto Alegre
do Piauí - PI, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis; dentre outros procedimentos extrajudiciais;
CONSIDERANDO que em visita realizada àquele município no mês de julho de 2022, verificou-se que o Conselho Tutelar não possui veículo
próprio, o que dificulta o desempenho das atribuições do órgão; que moradores reclamam dos serviços de coleta e destinação de lixo; que foi
noticiada a inexistência de creche no município, fatos esses que estão sendo objeto de apuração por este órgão ministerial;
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve adotar medidas que visem a atender ao interesse da coletividade, o que passa pela
responsabilidade quanto aos gastos públicos;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 10, da Lei nº 14.230/2021, constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratação ou dilapidação
dos bens ou haveres das entidades referidas no art.1º da citada lei, no tocante à conservação e aplicação do patrimônio público;
CONSIDERANDO que, conforme previsão do art. 11, da Lei nº 14.230/2021, atenta contra os princípios da administração pública a ação ou
omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade;
CONSIDERANDO que em mais uma decisão o Superior Tribunal de Justiça (STJ, LS Nº 3131-GO, de 18/06/2022) suspendeu contrato
administrativo celebrado por município de pequeno porte em razão de a contratação de artistas trazer um grande gasto de recursos públicos ao
ente municipal;
CONSIDERANDO que no último dia 15 de julho de 2022, em Decisão exarada na Suspensão de Liminar e Sentença proposta pelo
Ministério Público do estado do Piauí, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que "o interesse público exige uma cautela prévia com
relação à utilização proba do dinheiro público, priorizando a moralidade e eficiência administrativas, tudo em prol ao final da sociedade,
destinatária final de toda a atuação pública", e suspendeu a eficácia da decisão que deferiu a liminar requerida em agravo de
instrumento, restaurando efeitos da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau nos autos de ação civil pública que determinou a
suspensão da realização e pagamento de shows de artistas contratados pelo Município de Marcos Parente/PI (SLS 3146- PI 2022/0217871-7);
CONSIDERANDO que o TCE/PI publicou a Decisão Normativa nº 28/2022 em que alerta a todos os gestores públicos que o custeio de eventos
festivos, a contratação de bandas artísticas e shows com dispêndio de recursos vultosos do erário, poderão configurar despesa
ilegítima se se comprometer o resultado da gestão pública e a regularidade das contas de gestão, notadamente no contexto atual de severa crise
econômica e sanitária, em detrimento da oferta de serviços públicos essenciais, tais como os de saúde, educação e saneamento, assim
como eventual inadimplemento regular de fornecedores contratados de bens e serviços, servidores públicos e repasse de contribuições patronais
previdenciárias;
CONSIDERANDO que na já citada Decisão Normativa nº 28/2022 o TCE/PI também está consignado que "a contratação de profissional de
qualquer setor artístico para a realização de festejos, bandas artísticas, espetáculos e shows deverá observar o disposto na legislação vigente e
na jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas do Estado do Piauí sobre o tema, em especial o contido no art. 25, inciso III, da Lei federal
nº 8.666/1993, ou no art. 74, inciso II, c/c o §2º do mesmo artigo, ambos da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos), em eventuais casos de contratação por inexigibilidade de licitação";
CONSIDERANDO o disposto no art. 59, § 1º, inciso V, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar federal nº 101/2000), quanto à
competência do Tribunal de Contas para emitir alerta preventivo de responsabilidade fiscal em virtude da constatação de fatos que comprometam
os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária;
CONSIDERANDO o caso do Município de Porto Alegre do Piauí/PI, em que a contratação de apenas duas atrações, quais sejam, "Chicão dos
Teclados" e "Arreio de Ouro", mostra-se ilegal e desarrazoável, uma vez que, além de terem sido contratados valores superiores àqueles pagos
por outros municípios piauienses, e não haver exclusividade entre a banda "Arreio de Ouro" e o empresário que firmou o contrato, a
contratação das duas atrações implica um dispêndio de pelo menos R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) e que todas as atrações
contratadas para os festejos somam R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais) para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre do
Piauí/PI, excluídas as demais despesas a serem realizadas com os eventos, o que fere a probidade e a eficiência administrativas, tendo em
vista que o Município necessita de serviços essenciais;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações, visando ao efetivo respeito aos interesses, bens e direitos cuja
defesa lhe cabe promover;
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Porto Alegre do Piauí/PI, Sr. Márcio Neiva Martins, a suspensão da
contratação da atração "Chicão dos Teclados" (MAURÍCIO DO NASCIMENTO SILVA LTDA - EPP - CNPJ 06.992.014/0001-15) e a
suspensão da contrataçãoda "Banda Arreio de Ouro" (GETÚLIO MAIA COSTA NERIS - ME - CNPJ 34.318.161/0001-40), para realização de
shows previstos para os dias 04 e 05 de agosto de 2022, respectivamente, contratações essas que acarretariam um dispêndio de pelo menos
R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais)aos cofres públicos, excluídos os gastos acessórios ao evento, tais como montagem de palco,
iluminação, som etc, bem como que sejam adotadas as medidas necessárias à devolução aos cofres públicos dos pagamentos
eventualmente jáefetuados aos referidos artistas.
Conceder o prazo de24 (vinte quatro) horas para que o Município de Porto Alegre do Piauí/PI informe por escrito, exclusivamente por
meio do e-mail pj.marcosparente@mppi.mp.br , acerca do acatamento ou não da presente recomendação.
O não cumprimento desta recomendação, dentro do prazo estipulado, poderá implicar a adoção das medidas judiciais necessárias.
Comunique-se a expedição da presente Recomendação ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) e ao Centro de Apoio Operacional
de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP).
Publique-se. Cumpra-se.
Marcos Parente/PI, 27 de julho de 2022.
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Amina Macedo Teixeira de Abreu Santiago
Promotora de Justiça
1 Dados disponíveis em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/porto-alegre-do-piaui/panorama>. Acesso em 27.07.2022, 06h59.
² Dados disponíveis em < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/pau-darco-do-piaui/panorama>. Acesso em 27.07.2022, 12h02.
³ Dados disponíveis em < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/agua-branca/panorama>. Acesso em 27.07.2022, 12h30.
Dados disponíveis em <https://www.carrascobonito.to.gov.br/documentos/contrato/384.pdf>. Acesso em 27.07.2022, 07h04.

3.6. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ24846
DESPACHO DE PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Inquérito Civil nº 103/2021 SIMP nº 000208-206/2021
O presente inquérito civil foi instaurado para apurar a possível doação ilegal de bem público imóvel, pelo Município de Uruçuí-PI, a Associação do
Desenvolvimento Comunitário do Povoado Tucuns.
Chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, durante a instrução do IC n° 25/2020 (Simp n° 000484-206/2019), que a Associação do
Desenvolvimento Comunitário do Povoado Tucuns recebeu do Município de Uruçuí, no ano de 2016, a doação de lote (imóvel público) fora de
qualquer circunstância de interesse público e sem autorização legal específica.
Requisitados esclarecimentos, o Município de Uruçuí informou que não consta em seus arquivos qualquer informação acerca do título de doação
definitiva n. 238/2016 e também não consta qualquer documento de programas sociais que justifiquem a doação e nem há registros de alguma
outra finalidade pública desse ato.
Também, o Cartório do 1º Oficio da Comarca de Uruçuí, atendendo à requisição do Ministério Público, informou que não localizou em seus
registros imóvel que tenha sido transmitido ou registrado a partir do título de doação definitiva n. 238/2016.
No essencial, é o relatório.
Inicialmente, da análise do título de doação definitiva n. 238/2016, constatou- se que a doação do lote do terreno foi fundamentada na Lei
Municipal nº 589/2010, já revoga- da pela Lei Municipal nº 787/2020, que alterou o art. 84 da Lei Municipal nº 770/2019, que dispõe sobre a
regularização fundiária urbana no Município de Uruçuí. Todavia, conforme apurado em outros procedimentos desta Promotoria, a Lei Municipal nº
589/2010 era flagran- temente inconstitucional, pois permitia a alienação de quaisquer imóveis públicos a título gra- tuito, para qualquer finalidade
e para qualquer pessoa, sem que se observasse nenhum critério de interesse público.
A respeito, já foi expedida Recomendação nº14/2020 à Tabeliã Interina do Car- tório de Registro de Imóveis de Uruçuí, para que não proceda à
abertura de matrícula ou qual- quer outro registro ou averbação, relacionada a bens imóveis municipais, cujos títulos tenham por fundamento Lei
anterior à lei municipal nº 770/2019.
Neste caso, portanto, não há interesse jurídico em propor ação judicial visando a declaração da nulidade do título judicial, porque a referida
recomendação foi acatada pelo Cartório, de modo que o título de doação não foi e não será registrado, não surtindo efeitos quanto a
transferência da propriedade do bem do Município para a particular.
Além disso, em razão das alterações substanciais promovidas pela Lei n. 14.230/2022 na Lei n. 8.429/1992, para caracterizar improbidade
administrativa deve ser de- monstrado o dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilíci- to tipificado nos arts.
9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
Vê-se, nesse sentido, que embora a referida doação tenha sido realizada com fundamento em lei flagrantemente inconstitucional, tal
inconstitucionalidade não chegou a ser judicialmente reconhecida. Com efeito, não se pode atribuir aos agentes envolvidos a existên- cia de um
dolo específico que caracterize improbidade administrativa, pois, de toda forma, o título foi expedido com base em lei vigente à época dos fatos.
Ademais não houve a consumação do prejuízo ao erário, já que o título de doa- ção não foi levado ao registro de imóveis, permanecendo o
imóvel sob a titularidade do Muni- cípio de Uruçuí-PI.
Assim, analisando a documentação que instruiu o presente procedimento, con- cluiu-se que a conduta da investigada não configura ato de
improbidade administrativa ou qualquer lesão a interesse público tutelado pelo Ministério Público, não existindo fundamento para a propositura de
Ação Civil Pública, tampouco necessidade da realização de maiores dili- gências, que justifiquem a continuidade deste inquérito civil.
À vista do exposto, não resta a este órgão ministerial outra providência senão o arquivamento dos presentes autos. Destarte, promovo o
ARQUIVAMENTO do presente Pro- cedimento Preparatório de Inquérito Civil nesta Promotoria de Justiça, nos termos do art. 10 da Resolução nº
23 de 2007 do CNMP.
Diante disso, nos termos do Enunciado nº 01/2019 do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, determino a notificação da
interessada Associação doDesenvolvimento Comunitário do Bairro Tucuns, da investigada Débora Renata Coelhode Araújo, bem como
do Município de Uruçuí, através da Procuradoria Geral do Município, na qualidade de ente público interessado no feito, para ciência do
despacho de arquivamento,
preferencialmente por meio eletrônico ou carta com aviso de recebimento, devidamente acompanhada de certidão de confirmação de
recebimento lavrada por oficial do Ministério Público. Por sua vez, não sendo possível localizá-lo, certifique-se nos autos e promova-se a ciência
das investigadas quanto ao teor do despacho mediante publicação de edital no diário oficial.
Visando dar ampla publicidade ao presente despacho, determino a expedição de edital a ser publicado no diário oficial, para ciência dos
eventuais interessados do despacho de arquivamento deste Inquérito Civil e possibilidade de interposição de recurso no prazo de 10 dias,
conforme dispõe o art. 10º, §1º da Resolução nº 23 de 2007 do CNMP.
Junte-se aos autos a certidão a respeito da ciência pessoal das investigadas e comprovante da publicação do edital para ciência dos
interessados do teor do despacho de ar- quivamento e, após o prazo de 03 (três) dias, remeta-se os autos ao Conselho Superior do MPPI para
apreciação, nos termos do art. 10, §1º da Resolução nº 23 de 2007 do CNMP.
Uruçuí, 27 de julho de 2022.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça
DESPACHO DE PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Inquérito Civil nº 76/2021 SIMP nº 000298-206/2021
O presente inquérito civil foi instaurado para apurar suposto acúmulo ilegal de cargos públicos da servidora Benilde de Sousa Brito.
Chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, que a servidora acumulava dois cargos públicos remunerados de auxiliar administrativo no
Município de Uruçuí e professora no Estado do Piauí, durante a investigação do Inquérito Civil n. 05/2017 (SIMP 000546-206/2016). Assim, diante
a necessidade de investigar o suposto acúmulo ilegal de cargos públicos de forma apartada, foi instaurado o presente inquérito civil.
Nesse sentido, em sede de diligências foram solicitadas ao Município de Uruçuí e à Secretaria de Educação do Estado do Piauí, informações a
respeito dos fatos apurados.
À ID 34201177,foi juntada manifestação do Município de Uruçuí em resposta à requisição ministerial, informando que a investigada foi exonerada
a pedido do cargo de auxiliar administrativo, após tomar conhecimento que acumulava ilegalmente este cargo com o de professora no Estado do
Piauí. Além disso, o Município de Uruçuí encaminhou a portaria de nomeação e de exoneração da servidora, folhas de ponto de janeiro a outubro
2021 e, por fim, a ficha financeira do período de 2011 a 2021 (ressaltando-se que algumas estão ilegíveis).
Igualmente, à ID 34296672, a Secretaria de Educação do Estado do Piauí: 1) informou que a servidora Benilde de Sousa Brito é lotada no cargo
de professora, Classe E, nível I, no Estado do Piauí, possui carga horária de 40 horas, nos turnos manhã, tarde e noite, na U.E. Manoel Leal e na
U.E. Cicero Coelho (2696898, 2696961, 2777091 e 2777338); 2) encaminhou as folhas de pontos conforme anexos apresentados - Ponto Benilde
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- U.E.Cicero Coelho (2952913) e Anexo (2985678); 3) e apresentou ficha financeira de todo período trabalhado, desde a posse em junho de2006,
conforme anexo FICHA FINANCEIRA (2777091).
No essencial, é o relatório.
Nos termos do art. 37, XVI, da Constituição Federal, o servidor público ocupante de cargo efetivo somente pode exercer outro cargo ou função
pública nos casos previstos na Constituição Federal - dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou dois
cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas -, e desde que exista compatibilidade de horários.
Nesse diapasão, entendo que houve o acúmulo ilícito de cargos públicos remunerados, pois a investigada acumulou o cargo público de auxiliar
administrativo no Município de Uruçuí com o cargo de professora no Estado do Piauí, situação que não se enquadra nas exceções permitidas no
art. 37, XVI, b, da Constituição Federal, visto que o cargo de auxiliar administrativo não possui natureza técnica nem científica.
Contudo, analisando os autos, conclui-se que não foram preenchidos todos os requisitos para caracterizar a situação apurada como ato de
improbidade administrativa, que enseje a aplicação de sanções à investigada.
Após as alterações substanciais na Lei nº 8.429/1992 movidas pela Lei nº 14.230/2021, somente se consideram atos de improbidade
administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados apenas os tipos previstos em leis especiais. Ademais,
em razão da alteração na lei, passou a ser exigida a demonstração do doloespecífico quanto à vontade consciente e livre de alcançar o
resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
No âmbito municipal, o art. 131, §6º, da Lei nº 682/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Uruçuí) ressalta que "a opção pelo
servidor configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo".
Seguindo o raciocínio, embora tenha acumulado ilicitamente dois cargos públicos remunerados, o pedido de exoneração denota a boa-fé da
servidora (art. 131, §6º, da Lei Municipal nº 682/2015) e não há outros elementos que indiquem que a servidora agiu dolosamente visando violar
com gravidade seus deveres funcionais, enriquecer ilicitamente ou gerar prejuízo ao erário.
Portanto, a situação apurada consistiu em ilegalidade, que foi sanada com a exoneração de um dos cargos, devidamente comprovada nos autos.
Nesse sentido, analisando a documentação que instruiu o presente procedimento, concluiu-se que a conduta da investigada não configura ato de
improbidade administrativa ou qualquer lesão a interesse público tutelado pelo Ministério Público, não existindo fundamento para a propositura de
Ação Civil Pública, tampouco necessidade da realização de maiores dili- gências, que justifiquem a continuidade deste inquérito civil.
À vista do exposto, não resta a este órgão ministerial outra providência senão o ar- quivamento dos presentes autos. Destarte, promovo o
ARQUIVAMENTO do presente In- quérito Civil nesta Promotoria de Justiça, nos termos do art. 10 da Resolução nº 23 de 2007 do CNMP.
Diante disso, nos termos do Enunciado nº 01/2019 do Conselho Superior do Mi- nistério Público do Estado do Piauí, determino a notificação da
investigada, BenildedeSousa
Brito, bem como ao Município de Uruçuí, através da Procuradoria Geral do Município, na qualidade de ente público interessado no feito, para
ciência do despacho de arquivamento, preferencialmente por meio eletrônico ou carta com aviso de recebimento, devidamente acompanhada de
certidão de confirmação de recebimento lavrada por oficial do Ministério Público. Por sua vez, não sendo possível localizá-los, certifique-se nos
autos e promova-se a ciência do investigado quanto ao teor do despacho mediante publicação de edital no diário oficial.
Considerando que o inquérito foi instaurado por dever de ofício, não há notici- ante a ser notificado. Contudo, visando dar ampla publicidade ao
presente despacho, determi- no a expedição de edital a ser publicado no diário oficial, para ciência dos eventuais interessa- dos do despacho de
arquivamento deste Inquérito Civil e possibilidade de interposição de re- curso no prazo de 10 dias, conforme dispõe o art. 10º, §1º da Resolução
nº 23 de 2007 do CNMP.
Junte-se aos autos a certidão a respeito da ciência pessoal da investigada e comprovante da publicação do edital para ciência dos interessados
do teor do despacho de ar- quivamento e, após o prazo de 03 (três) dias, remeta-se os autos ao Conselho Superior do MPPI para apreciação,
nos termos do art. 10, §1º da Resolução nº 23 de 2007 do CNMP.
Uruçuí, 27 de julho de 2022.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
PromotordeJustiça

3.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II 24847
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II
SIMP:000066-182/2020
PORTARIA 31/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2° Promotoria de Justiça de Pedro II, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, inciso III, da Constituição Federal; art. 8º, § lº, da Lei n° 7.347/85; art. 26, inciso I, da Lei n°
8.625/93; e art. 22 da Lei n° 8.429/92;
CONSIDERANDO que é função institucional e dever do Ministério Público instaurar procedimento administrativo e inquérito civil, na forma da lei,
para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico e paisagístico, e outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos; bem como promover a anulação ou
declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do Município, de suas administrações
indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem, na forma do art. 25, IV, a, art. 26, I, da Lei n° 8.625/93, bem assim art. 36;
IV, e art. 37, I; ambos preceptivos da Lei Complementar Estadual n°. 12/93;
CONSIDERANDO que o artigo 8º da Resolução CNMP 174;2017 estabelece que "o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a: I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II - acompanhar e
fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; IV embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil. Parágrafo único. O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou
criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico"
CONSIDERANDO a necessidade de este órgão acompanhar as providências a serem adotadas pelo Município de Pedro II, a fim de proceder à
efetiva fiscalização e controle da frequência dos servidores públicos, haja vista a notícia de que alguns não estariam comparecendo ao local de
lotação;
CONSIDERANDO não se afigurar produtivo que esta unidade instaure procedimento de investigação para verificar a frequência ao serviço de
agentes públicos, mas cumprindo à administração fazê-lo, não se cuidando aqui de procedimento que investigará pessoa específica, mas
providências a serem adotadas pela prefeitura e repartições municipais para o eficiente controle;
R E S O L V E:
CONVERTER o ICP nº 31/2020 em procedimento administrativo, com fulcro no art. 8º, II e IV, da Resolução nº 174/2017.
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim registro no SIMP;
AUTUAR o Procedimento Administrativo sob o nº 20/2022, com o devido tombamento;
Como diligência inicial, determino o urgente agendamento de audiência com o Secretário de Administração, a fim de tratar sobre a possibilidade
de implantação do ponto eletrônico.
Após, sejam os autos conclusos.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 25 de julho de 2022..
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
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Promotor de Justiça

3.8. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS24848
Procedimento Administrativo - Controle Externo da Atividade Policial SIMP nº 000785-361/2022
Objeto:Exercer o controle externo da atividade policial notadamente na ausência de localização da quantia apreendida nos autos nº 000099403.2013.8.18.0032.
PORTARIA nº 57/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, por seu Promotor de Justiça Maurício Verdejo
G. Júnior, no exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição
Federal,
CONSIDERANDO que o art. 43, III, 'd', da Resolução CPJ/PI nº 04, de 30 de setembro de 2019, do Colégio de Procuradores de Justiça do
Ministério Púbico do Estado do Piauí, estabelece que é atribuição da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI instaurar procedimentos
administrativos reativos ao Controle Externo da Atividade Policial;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar
continuadamente políticas públicas e instituições, e de apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que o art. 43, III, 'd', da Resolução CPJ/PI nº 04, de 30 de setembro de 2019, do Colégio de Procuradores de Justiça do
Ministério Púbico do Estado do Piauí, estabelece que é atribuição da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI instaurar procedimentos
administrativos relativos ao Controle Externo da Atividade Policial;
CONSIDERANDO que incube ao Ministério Público, quando do exercício ou do resultado da atividade do controle externo, expedir
recomendações, visando à melhoria dos serviços policiais, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa seja de
responsabilidade do Ministério Público, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato registrada no SIMP sob o nº 000785-361/2022, para exercer o controle externo da
atividade policial, notadamente em relação à ausência de localização da quantia apreendida nos autos nº 0000994-03.2013.8.18.0032;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar
continuadamente políticas públicas e instituições, e de apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que o art. 43, III, 'd', da Resolução CPJ/PI nº 04, de 30 de setembro de 2019, do Colégio de Procuradores de Justiça do
Ministério Púbico do Estado do Piauí, estabelece que é atribuição da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI instaurar procedimentos
administrativos relativos ao Controle Externo da Atividade Policial;
CONSIDERANDO os documentos apresentados pelo agente de polícia civil, que confirma a entrega do valor prestado a título de fiança na sede
do Ministério Público de Picos-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para apurar os fatos narrados, e que o prazo de tramitação da Notícia de Fato se
encontra encerrado, não cabendo mais prorrogação;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, 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 Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia do
presente, para publicação no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
3- Agende-se duas audiências extrajudiciais para o dia 17 de agosto de 2022, a serem realizadas por videoconferência através do aplicativo
Teams ou presencialmente, nos seguintes horários: 1ª) 10:00 horas; 2ª) 10h30min;
4 -Notifique-se MARIA KEYLANE DE SOUSA SILVA, recepcionista da Sede das Promotorias de Justiça de Picos-PI, através do contato
telefônico (89) 99985-6076 ou presencialmente na sede das Promotorias de Justiça de Picos-PI, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da
data aprazada, para ciência da designação de audiência extrajudicial (dia 17/08/2022, às 10:00 horas), a ser realizada através do aplicativo
Teams, caso não queira comparecer presencialmente nesta Promotoria de Justiça na data e na hora agendada;
Proceda-se com a realização de buscas junto à Coordenadoria de Recursos Humanos do MPPI, para localização dos dados do servidor
Francisco Iraildo Ferreira, técnico ministerial de matrícula 178, para notificação de audiência extrajudicial;
Notifique-se FRANCISCO IRAILDO FERREIRA, através do contato disponibilizado pela Coordenadoria de Recursos Humanos do MPPI, com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data aprazada, para ciência da designação de audiência extrajudicial (dia 17/08/2022, às 10h30min), a
ser realizada através do aplicativo Teams, caso não queira comparecer presencialmente nesta Promotoria de Justiça na data e na hora
agendada.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação de instauração de procedimento administrativo, de comunicação e de recomendação formulada
pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de praxe.
Procedidas às diligências e esgotado o prazo de resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR
Promotor de Justiça

3.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL - 53ª ZONA ELEITORAL24850
Promotoria de justiça da53ª ZONA ELEITORAL emcocal
Av. João Justino de Brito, n° 134, Centro, Cocal-PI, CEP: 64235-000
Telefone (86) 3362 1211, e-mail: pj.cocal@mppi.mp.br
Procedimento Administrativo Eleitoral nº 01/2022
SIMP 000018-200/2022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPACHO
Trata-se de OFÍCIO CIRCULAR Nº 52/2022/GABPRE/PRPI, pelo qual a Procuradoria Regional Eleitoral no Piauí encaminha a relação remetida
pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí contendo os nomes dos Prefeitos e/ou ex-Prefeitos que tiveram julgamento das contas de Gestão ou
de Governo rejeitadas, para conhecimento e adoção das medidas pertinentes.
Ao final, foi solicitado que seja diligenciado junto às Câmaras Municipais dos municípios que pertencem à 53ª Zona Eleitoral para que informem
quais os Prefeitos e/ou ex-Prefeitos que tiveram suas contas rejeitadas pela Câmara Municipal nos últimos oito anos antes das eleições de 2022,
encaminhando cópia da decisão da Câmara Municipal e, em caso de pendência de julgamento, que julguem as contas dos Prefeitos e/ou exPrefeitos que tiveram parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE) pela rejeição das contas nos últimos oito anos, especialmente quando
extrapolado prazo previsto na Lei Orgânica ou no Regimento Interno, consoante previsão do artigo 9ª, inciso II, da Portaria PRE/PI nº 49, de 9 de
maio de 2022.
Ante o exposto, determino:
a) Oficie as Câmaras Municipais de Cocal e Cocal dos Alves para apresentarem as informações acima elencadas no prazo de 10 (dez) dias,
encaminhando a lista contendo a relação dos gestores que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas
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por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do TCE-PI, nos termos do §5º do art. 11 da Lei 9.504/97, publicada no site do TRE-PI
(https://www.tce.pi.gov.br/fiscalizado/gestores-com-contas-reprovadas-eou-irregulares/).
b) Registre no SIMP do PA Eleitoral n. 01/2022 (000018-200/2022).
Cumpra-se.
Cocal, 27 de julho de 2022
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor Eleitoral

3.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ 24852
Procedimento Administrativo n° 45/2022.
Simp n° 000123-310/2022.
Objeto: Apurar suposta situação de vulnerabilidade do menor filho de Ilcileide Maria da Silva Mata, agredido pelo genitor.
PORTARIA Nº 62/2022.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, pela Promotora de Justiça
respondendo, Dra. Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente com
fulcro no art. 129 da Constituição Federal, no art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo art. 7º e art. 8º, inciso III da Resolução
nº 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando
informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva (CF, art. 129, inciso VI);
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que disciplina a
instauração e tramitação do Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO ter sido instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 21/2022 (Simp n° 000123-310/2022), diante de notícia de
suposta situação de vulnerabilidade do menor filho de Ilcileide Maria da Silva Mata, agredido pelo genitor.
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da necessidade de aguardar manifestação do Cras do Município
quanto ao pedido de informações atualizadas sobre o caso, principalmente quanto à persistência ou não da situação de vulnerabilidade do
menor, frente à sua inserção na rede de proteção à criança e ao adolescente municipal e acompanhamento pelo Conselho Tutelar;
RESOLVE,com fundamento nos art. 7º e art. 8º, ambosda Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP):
CONVERTER a Notícia de Fato nº 21/2022 (Simp n° 000123-310/2022), em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as devidas
providências:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
4) Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, por correspondência eletrônica, sobre a instauração desse procedimento;
5) Aguardar a manifestação do Coordenador do CRAS de Campo Alegre do Fidalgo.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de
praxe.
Procedida à diligência e esgotado o prazo de resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí - PI, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
Procedimento Administrativo n° 46/2022.
Simp n° 000133-310/2022.
Objeto: Apurar irregularidades consubstanciadas no fato de que o Município de São João do Piauí não aprovou metas de inclusão de estudantes
em ensino em período integral ou, tendo aprovado, elas não foram cumpridas de forma efetiva.
PORTARIA Nº 63/2022.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, pela Promotora de Justiça
respondendo, Dra. Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente com
fulcro no art. 129 da Constituição Federal, no art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo art. 7º e art. 8º, inciso III da Resolução
nº 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando
informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva (CF, art. 129, inciso VI);
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que disciplina a
instauração e tramitação do Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO ter sido instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 22/2022 (Simp n° 000133-310/2022), diante de notícia de
irregularidades consubstanciadas no fato de que o Município de São João do Piauí não aprovou metas de inclusão de estudantes em ensino em
período integral ou, tendo aprovado, elas não foram cumpridas de forma efetiva;
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da necessidade de aguardar manifestação do Coordenador do Centro
de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania - CAODEC, quanto à solicitação de apoio enviada por esta Promotoria;
RESOLVE,com fundamento nos art. 7º e art. 8º, ambosda Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP):
CONVERTER a Notícia de Fato nº 22/2022 (Simp n° 000133-310/2022), em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as devidas
providências:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania - CAODEC, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
4) Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, por correspondência eletrônica, sobre a instauração desse procedimento;
5) Aguardar a manifestação do Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania - CAODEC, quanto à
solicitação de apoio enviada por esta Promotoria.
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CUMPRA-SE, servindo este de determinação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de
praxe.
Procedida à diligência e esgotado o prazo de resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí - PI, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

3.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JERUMENHA24854
NF nº. 24/2022 - Simp 000130-203/2022
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se o feito de proposta de acordo de não-persecução penal ao investigado Antônio de Lourdes Santana da Silva, tendo em vista os autos
do Processo nº 0800206-57.2022.8.18.0058, indiciado pelo crime previsto no art. 306, § 2º do CTB, confessou que, na data de 20/02/2022, às
22:30h, na rua Tancredo Neves, bairro: Centro, Município de Canavieira/PI.
Oficiado para manifestar interesse quanto a celebração do acordo, o investigado manifestou-se favoravelmente.
Fora realizada audiência virtual, em 22 de julho de 2022, ocasião em que foi celebrado o Acordo de Não Persecução Penal, devidamente
encaminhado ao judiciário para fins de homologação.
Assim, considerando o existente nos autos e entendendo que foram esgotadas as medidas a serem adotadas pelo parquet neste momento,
determino, com fulcro no art. 4º, I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, o ARQUIVAMENTO DA PRESENTE NOTÍCIA DE FATO, devendo ser
instaurado Procedimento Administrativo para acompanhamento do cumprimento do Acordo retro, quando da sua homologação judicial.
Publique-se a presente decisão no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de publicidade aos interessados.
Dê-se baixa no sistema SIMP. Cumpra-se.
Jerumenha-PI, 28 de julho de 2022.
REGIS DE MORAES MARINHO
Promotor de Justiça

3.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BRANCA 24855
Notícia de Fato
SIMP Nº 200-166/2022
DESPACHO
Trata-se de NF, registrado no SIMP 0000200-166/2022, na qual apura-se fornecimento de alimento/medicação a criança.
Oficiados ao secretário de saúde, este informou que a Secretaria de Saúde de Água Branca adquirirá o alimento/medicamento à criança.
Considerando o cumprimento do secretário de saúde, com a perda do objeto da presente apuração de notícia de fato, determino o
ARQUIVAMENTO da presente NF, determinando a publicação da presente decisão no DEOMPPI, bem como fiquem os autos a disposição para
atividade correicional, a teor do que dispõe a resolução 174/2017 do CNMP.
Cumpra-se.
Cumpridas as diligências do parágrafo anterior, ARQUIVE-SE definitivamente no SIMP.
Água Branca (PI), quarta-feira, 27 de julho de 2022, 11:54:24.
MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça
Notícia de Fato
SIMP Nº 261-166/2022
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato registrada no SIMP 000261-166/2022, na qual o noticiante informa que não estaria sendo respeitado o passe livre, no
acesso a ônibus intermunicipais na comarca de Água Branca, não indicando elementos capazes de ensejar qualquer apuração de fato certo.
Em despacho, foi determinado a notificação do noticiante para complementar suas alegações, tendo este informou que não consegue indicar
provas ou testemunhas capazes de comprovar suas alegações.
O essencial a relatar.
Considerando que a presente Notícia de Fato é desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de qualquer apuração
por parte do Ministério Público, bem como o noticiante, devidamente intimado, não complementou as informações, determino, nos termos do art.
4º, inciso III da Resolução 174/2017 CNMP o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, determinando, ainda, a notificação do noticiante
para, querendo, num prazo de dez dias, interpor pedido de reconsideração, nos termos do art. 4º, §1º da Resolução 174/2017 CNMP, findo o
prazo sem recurso, proceda-se o arquivamento definitivo no SIMP e, em caso de recurso, venham-me conclusos para análise.
Publique-se a presente decisão no Diário Eletrônico do MPPI.
Cumpra-se.
Água Branca (PI), quarta-feira, 27 de julho de 2022, 11:51:02.
MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça

3.13. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BENEDITINOS24856
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BENEDITINOS
NOTICIA DE FATO
SIMP n.º 000770-154/2022
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada decorrente de noticiamento encaminhado a esta Promotoria de Justiça, tendo em vista fatos constados da
esfera cível para criminal, no qual foi constatado possível pratica do crime de abandono do idoso identificado como Alcides Fortes Carvalho.
Conforme consta nos autos, a Assistente Social do Hospital Jose Gil Barbosa encaminhou ao Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de AltosPI, Ofício n.º 004/2022, no qual relata que o idoso Alcides Fortes de Carvalho, vive em situação de rua, está internado com mais de 90 (noventa)
dias no hospital público de Altos-PI, já obteve alta médica, contudo não tem uma residência que possa recebê-lo.
De acordo a comunicação, antes do idoso Alcides Carvalho dar entrada no Hospital, este há dois anos trabalhava como coveiro e dormia em uma
capela que fica dentro do Cemitério onde trabalhava. Informa ainda que o idoso não é aposentado, conseguia manutenção para sobrevivência
através da ajuda de alguns amigos e de pessoas que lhe doavam mantimentos.
Segundo o idoso, o mesmo possui 5 (cinco) filhos, o mesmo explicou que somente um dos filhos, de nome Daniel, reside na cidade de Altos-PI, o
segundo mora no interior do município de Pau D'arco, outro em Teresina, e os demais residem em municípios mais distantes.
O serviço de assistência social do hospital diligenciou no sentido de localizar o filho residente em Altos a fim de que este assumisse a
responsabilidade junto ao pai. Localizado o filho por meio do telefone de uma pessoa que trabalhava na mesma empresa, este compareceu a
sede do CRAS, forneceu endereço e número de telefone e comprometeu-se de ir até o hospital retirar o idoso e leva-lo para sua residência.
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Não tendo comparecido ao hospital para buscar o pai, as assistentes sociais tentaram manter contato com o número fornecido, no entanto, não
lograram êxito. Ao se deslocarem ao endereço informado, verificaram que no local não residiam nenhum Daniel.
O Ministério Público manteve contato com a pessoa que tralhava mesma empresa que Daniel, (MR Construções em Altos-PI) de nome Maria
(8699453-5120), esta localizou o filho do idoso, repassou novamente as informações este prometeu que segunda, dia 22/05/2022, retiraria o pai
do hospital, no entanto, até o momento o idoso lá permanece. Em relação a pessoa que manifestou interesse em acolher o idoso, conforme ofício
do Hospital Jose Gil Barbosa, esta declinou do desejo.
Destaca-se que caso já está sendo acompanhado na esfera cível para as providencias cabíveis conforme Notícia de Fato SIMP Nº 000488154/2022.
O fato referenciado no expediente pode configurar, em tese, crime capitulado no art. 98 do Estatuto do Idoso, qual seja:
Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades
básicas, quando obrigado por lei ou mandado:Pena - detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa.
Nesse cenário, observa-se que a situação ora exposta em que o idoso convive é de extrema vulnerabilidade, no qual se encontra atualmente
desamparado pela família, uma realidade que reflete em grandes mudanças sociais, culturais, econômicas, institucionais e familiares.
Como diligências iniciais conforme ID: 53695635, foi determinado por este órgão ministerial a autoridade policial para que averiguasse a situação
ora exposta e que instaurasse o Inquérito Policial.
Chegou a conhecimento desta Promotoria de Justiça resposta proveniente da autoridade policial conforme ID: 53950812, cuja comunicação se
tratou sobre instauração do Inquérito Policial n.º 7912/2022, que tem como objeto da investigação o crime aqui supracitado.
Ante a situação ora exposta, afigura-se, pois, desnecessária a adoção de qualquer outra providência por parte desta Promotoria de Justiça, tendo
em vista que a autoridade policial adotou as providências necessárias quanto a ocorrência do crime e as investigações seguem dentro do
Inquérito Policial.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVO a presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, I da Resolução nº 174 do CNMP.
Publique-se em DOEMP, notificando-se a noticiante para eventual apresentação recursal.
Após, não sendo manejado recurso, arquive-se o feito em promotoria, comunicando-se ao E. CSMP, com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Altos/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R.MP.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça

3.14. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR 24857
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
PORTARIA N°001/2022
PROCONPROCEDIMENTOADMINISTRATIVO
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça Titular da 3ª Promotoria de Justiça no município de Campo Maior/PI,
arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, na Lei Complementar Estadual nº 036/2004 e no Ato Conjunto PGJ/PROCON nº 04/2020, no uso de
suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
o teor dos arts. 81 e 82, I, do Código de Defesa do Consumidor, os quais conferem ao Ministério Público a legitimidade para promover ações que
objetivem a defesa coletiva dos interesses e direitos dos consumidores;
que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a
harmonização das relações consumeristas, atendidos, entre outros, o princípio da harmonização dos interesses dos participantes das relações de
consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar
os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações
entre consumidores e fornecedores (art. 4º, da Lei nº 8.078/90);
que incumbe ao Poder Público, direta ou indiretamente, através de contrato administrativo de permissão ou concessão, a prestação de serviços
públicos com qualidade e adequação, e que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado, mediante técnicas e
equipamentos de instalação e conservação modernos, que atendam com regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e cortesia
a todos os usuários/consumidores;
as reiteradas reclamações de má qualidade no fornecimento de energia elétrica na zona rural do Município de Campo Maior, ocorridas entre os
meses de março a maio de 2022;
que é dever da distribuidora de energia elétrica prestar serviço adequado ao consumidor, considerado como aquele que satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO, com vistas a apurar a prática abusiva do fornecedor EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A, consistente, em suma, na má qualidade do serviço de fornecimento de energia elétrica na zona rural do Município de Campo
Maior no período compreendido entre março e maio de 2022, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicando-a
no DOEMP/PI com remessa ao Coordenador do Procon/MP para fins de SINDEC, em atenção ao disposto no art. 9º, da Res. CNMP n.º 174/17;
notifique-se o fornecedor EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para, querendo, apresentar impugnação ao presente
processo administrativo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme preceitua o art. 18 e 20 da Lei Complementar Estadual n.º 36/2004, bem como
se manifestar sobre o interesse em celebrar eventual Termo de Ajustamento de Conduta;
Nomeia-se para fins de secretariamento do presente IPC, o DSU/CM, servidor do MPPI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, em até 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 5º, VII, do ato PGJ 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei,
com ou sem resposta.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente.
MAURÍCIOGOMESDESOUZA
Promotor de Justiça
Assinado Eletronicamente por: Maurício Gomes de Souza às 07/07/2022 12:03:47

3.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AMARANTE24859
NOTÍCIA DE FATO Nº 22/2020/PJA-MPPI
SIMP: 000267-194/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
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Trata-se de expediente encaminhado pelo conselho tutelar de Palmeirais/PI, a esta promotoria, através do ofício 22/2022-CT, noticiando que a
menor, Lucilene dos Santos Morais, foi atacada e agredida a pauladas por duas mulheres quando caminhava no povoado coxo na zona rural de
Palmeirais-PI, sendo apontadas como as principais suspeitas, a filha e a irmã do Sr.Luiz, conhecido como "LOI".
De início, o Ministério Público Oficiou a DELEGACIA CIVIL DE PALMEIRAIS, encaminhando o boletim de ocorrência registrado sob o n°
0034/2021, requerendo que o delegado instaurasse procedimento de VERIFICAÇÃO PRELIMINAR DA INFORMAÇÃO (VPI), para apurar os
fatos narrados no Boletim de Ocorrência citado acima.
Em resposta, a Delegacia Civil de Palmeirais, por meio de ofício 09/2022-DP/PI, comunicou que foi instaurado auto de Verificação Preliminar da
Informação (VPI), para averiguar a procedência da notícia da infração criminal noticiada através do B.O 34/2021, conforme I.D 54050373.
Eis um breve relatório.
A Resolução n° 189/2018 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4°, I, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
Art. 4o A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
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.
§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 incompatível.
Diante disto, uma vez que a demanda já é objeto de investigação na delegacia civil de Palmeirais-PI, resta somente a este órgão ministerial
promover o arquivamento da presente notícia de fato.
Assim determino o arquivamento da presente notícia de fato, nos termos do art. 4o, I, Resolução n° 189/2018 do CNMP.
Comunique-se. Publique-se no Diário Oficial do MPPI. Arquive-se, com os registros de praxe.
Amarante-PI, 27 de julho de 2022.
AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.16. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ24860
ICP Nº 07/2021
SIMP nº: 000724-255/2021
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil Público nº 06/2021, cujo objeto é para apurar fragmentação de licitações e direcionamento de recursos públicos
desprovidos de contrato, no ano de 2020, implementados pelo Município de Agricolândia.
Registre-se que a instauração teve como substrato documentos encaminhados pelo GAECO do MP/PI, através do Ofício N º 377/2020
MPPI/PGJ/GAECO.
Foram encaminhados ofícios ao TCE/PI (319/2021 e 21/2022), bem como juntadas as respostas de referido órgão (fls. 174/175 e 179/215).
Ante o lapso temporal transcorrido e a grande quantidade de informações, faz-se necessário a prorrogação do presente procedimento, uma vez
que ainda se torna necessária a análise dos documentos juntados.
demais, vislumbramos a necessidade de solicitar ao TCE/PI uma auditoria/inspeção da DFAM, nas contas de gestão do município, exercício de
2020, a fim de fazer batimento das informações de fls. 10/161.
Sendo assim, determino a prorrogação do prazo do presente Inquérito Civil Público por mais 01 (um) ano com fulcro no art. 9º da Resolução nº
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público que assim dispõe:
"Art. 9º - O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por
decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando- se ciência ao
Conselho Superior do Ministério Público, à Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão".
DETERMINANDO-SE:
A PRORROGAÇÃO DE PRAZO pelo período de 01 (um) ano no sistema SIMP (retroagindo a 28/05/2022 - vencimento em 28/05/2023);
O ENCAMINHAMENTO de cópia desta Decisão ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), assinada eletronicamente, para
conhecimento, conforme determina o art. 9 º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público;
O ENVIO do presente despacho, em formato "word", para publicação no DOEMP/PI, visando ao amplo conhecimento e controle social,
certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
seja solicitado, junto ao TCE/PI, auditoria nas contas de gestão do Município de Agricolândia, exercício de 2020.
Concluídas as diligências, FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS para análise.
São Pedro do Piauí, 09 de junho de 2022.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA:618032943 53
Assinado de forma digital por NIELSEN SILVA MENDES LIMA:61803294353 Dados: 2022.06.09
09:48:57 -03'00'
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça

4. PROCON
[]

4.1. EXTRATOS DE DECISÕES 24862
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0020.0019413/2022-20
Requerente: Sheyla Maria Leite Albuquerque
Requerido: Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor - FPDC
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO Conjunto PGJ/PROCON N° 01/2017, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e
Finanças e da Controladoria Interna, o pagamento referente a 05 (cinco) diárias e ½ (meia), à servidora SHEYLA MARIA LEITE ALBUQUERQUE
(Técnica Ministerial), devido a seu deslocamento, realizado de Teresina-PI a Cajueiro da Praia e Luís Correia-PI, no período de 17 a 22/07/2022,
incluído o domingo, 17/07, conforme justificativa contida no requerimento, para participar das ações do MP em Ação, Procon Itinerante, numa
parceria com a Ouvidoria Geral do MPPI, consoante Portaria MPPI/PROCON nº 31/2022.
Teresina-PI, 26 de Julho de 2022
Nivaldo Ribeiro
Coordenador-Geral do Procon/MPPI
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5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 - 3ª REPUBLICAÇÃO24861
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 - 3ª REPUBLICAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de ampliação do novo sistema de transporte vertical e atualização do
sistema de combate a incêndio no edifício do MPPI, sede centro, localizado na Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro, Teresina-PI, de acordo com
as especificações técnicas discriminadas no Anexo I do Edital (Projeto Básico).
TIPO: Menor Preço;
TOTAL DE LOTES: Lote Único;
VALOR TOTAL: R$ 1.182.141,00 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, cento e quarenta e um reais).
ENDEREÇO: Coordenadoria de Licitações e Contratos, Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro,
Teresina-PI.
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 29 de julho de 2022 no site WWW.MPPI.MP.BR, no link Licitações e Contratos.
CADASTRAMENTO PRÉVIO: Licitantes Não Cadastrados: até o dia 17/08/2022 (horário local).
ENTREGA DO ENVELOPE "PROPOSTA DE PREÇOS": até o dia 22/08/2022, às 09:00 (horário local).
SESSÃO DE ABERTURA: dia 22/08/2022, às 09:00 (horário local).
INFORMAÇÕES: afranio.oliveira@mppi.mp.br; ericapma@mppi.mp.br; tuany.sousa@mppi.mp.br; pauloandre@mppi.mp.br; (86) 98163-0496.
DATA: 28 de julho de 2022.
PRESIDENTE DA CPL: Tuany de Sousa França

6. GESTÃO DE PESSOAS
[]

6.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI24858
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1124/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº19.21.0011.0020670/2022-69,
RESOLVE:
CONCEDERàservidoraSHAIANNA DA COSTA ARAUJO, Técnica Ministerial, matrícula nº 122, lotada junto à Coordenadoria de
Comunicação,01 (um)diade compensação para ser fruído no dia28 de julho de 2022, em razão de atuação no plantão ministerial, do dia
21/04/2020, conforme Port. PGJ/PI nº 939/2020, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1127/2022
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 19.21.0295.0020700/2022-43:
RESOLVE:
CONCEDER 06 (seis) dias de folga, nos dias 05, 06, 08, 09, 12 e 19 de setembro de 2022, à servidora MARIELTE FERNANDES DA SILVA,
Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15274, lotada junto à Promotoria de Justiça de Parnaguá, como forma de compensação em
razão de serviço prestado junto à Justiça Eleitoral, no pleito eleitoral de 2020, no dia 11/11/2020- 1º turno, conforme Declaração Nº 751 / 2022
- TRE/22A ZONA, 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 1128/2022
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 19.21.0349.0020702/2022-52:
RESOLVE:
CONCEDER05 (cinco)dias de folga,nos dias 01 a 05 de agosto de 2022, àservidoraRAFAELA RIBEIRO FERREIRA, Assessora de Promotoria
de Justiça, matrícula nº 15507, lotada junto à Promotoria de Justiça de Simplício Mendes, 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 17/01/2021; 08 e 09/05/2021 e 17/07/2022, ficando 01 (um)
dia para fruição em data oportuna, conforme certidões expedidas pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu
auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1129/2022
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 19.21.0713.0018318/2022-81:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 30 de junho a 09 de julho de 2022, 10 (dez) dias de licença para tratamento de saúde da servidoraLARA
EVELYNE DE CARVALHO LIMA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula 15327, lotada junto à 8ª Promotoria de Justiça de Picos, nos
termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 30 de junho de
2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1130/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
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pelo 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 19.21.0700.0020611/2022-57:
RESOLVE:
CONCEDERà servidoraSAYARA DE SOUSA BRITO, Técnica Ministerial, matrícula nº 399, lotada junto à Secretaria Unificada das Promotorias
de Justiça de Picos,02 (dois)diasde compensação para serem fruídos nos dias01 e 16 de agosto de 2022, como compensação em razão de
auxílio aos Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 - Regional de Picos, no dia 05/07/2020 e
08/12/2020, conforme designação PORTARIA PGJ/PI Nº 1017/2020.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1131/2022
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)GABRIEL HENRIQUE DA SILVA FREITAS,matrícula nº 2524,de suas funções perante a40ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE TERESINA,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 25 de julho de 2022.
Teresina (PI), 28 de julho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
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