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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ 24886
PORTARIA PGJ/PI Nº 2641/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", daLei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no PGEA SEI nº 19.21.0157.0015921/2022-02,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça NAYANA DA PAZ PORTELA VELOSO para, sem prejuízo de suas atribuições, atuar nas audiências de
custódia da Comarca de Parnaíba, bem como assegurar a continuidade dos serviçosda 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, de 01 a 31 de
agosto de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2642/2022
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 19.21.0014.0020684/2022-34,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor FARUK MORAIS ARAGÃO, matrícula nº 125, para para realizar as seguintes atividades nos dias 16, 17, 18 e 19 de
agosto: aferição de possível dano ambiental decorrente da construção de Parques Eólicos em Queimada Nova-PI e Lagoa do Barro-PI; aferição
de possível dano ambiental decorrente de desmatamento em morro, em Paulistana-PI e aferição de características de corpo hídrico, com
resposta a quesitos, em São Luís do Piauí-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2643/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", daLei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no PGEA SEI nº 19.21.0299.0019465/2022-57,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça SILAS SERENO SOLPES, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Barras, para atuar na Sessão do Tribunal
Popular do Júri, de atribuição da 15ª Promotoria de Justiça de Teresina, no dia 03 de agosto de 2022, na Comarca de Teresina-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2644/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", daLei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no PGEA SEI nº 19.21.0107.0018091/2022-71,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça CLEYTON SOARES DA COSTA E SILVA, para, sem prejuízo de suas atribuições, assegurar a continuidade
dos serviços da 3ª Promotoria de Justiça de Teresina, junto ao Juízo Auxiliar da 4ª Vara Criminal de Teresina, no período de 01 a 31 de agosto
de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2645/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", daLei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no PGEA SEI nº 19.21.0129.0019467/2022-31,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, titular da Promotoria de Justiça Regional com Sede em Bom Jesus,
para atuar na Sessão do Tribunal Popular do Júri, de atribuição da Promotoria de Justiça de Jerumenha, no dia 05 de agosto de 2022, na
Comarca de Jerumenha-PI, em substituição ao Promotor de Justiça Régis de Moraes Marinho.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2646/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0299.0019965/2022-40,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, Coordenador do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com
atuação no Júri - GAEJ, para atuar nas sessões do Tribunal Popular do Júri, referentes aos Processos Penais nº 0017328-45.2014.8.18.0140 e nº
000880-17.2002.8.18.0140, nos dias 17 e 22 de agosto de 2022, na comarca de Teresina-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2647/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, considerando o
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despacho contido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0731.0020865/2022-09,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora, técnica ministerial, Camila Cunha Barbosa, matrícula 392, para exercer a função de supridor de fundos do MP-PI no
município de Altos-PI, no exercício financeiro de 2022, com fulcro no Ato PGJ Nº 350/2013.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2648/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça GLÉCIO PAULINO SETÚBAL DA CUNHA E SILVA, para atuar na audiência de instrução e julgamento
referente ao processo nº 0000484-75.2018.8.18.0044, às 9 horas, de atribuição da Promotoria de Justiça de Canto do Buriti-PI, dia 01 de agosto
de 2022, em substituição ao Promotor de Justiça Esdras Oliveira Costa Belleza do Nascimento.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2649/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça SEBASTIÃO JACSON SANTOS BORGES, titular da Promotoria de Justiça de Itainópolis, para, sem prejuízo
de suas funções, responder pela Promotoria de Justiça de Jaicós,de 03 de outubro a 01 de novembro de 2022, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2650/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
Processo SEI nº 19.21.0075.0019264/2022-17,
RESOLVE
NOMEAR TAMIRES EIDELWEIN, CPF nº ***.047.060-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça (CC-01),
junto à 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a apresentar os documentos exigidos para fins de posse no referido cargo público junto à Coordenadoria de
Recursos Humanos ou utilizar os meios eletrônicos para a entrega(recursoshumanos@mppi.mp.br);
O exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2651/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando
solicitação contida no Processo SEI nº 19.21.0304.0020107/2022-11,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) VITOR LUIS ARRAIS OLIVEIRA, matrícula nº 15084, do cargo comissionado de Assessor de Procurador de
Justiça (CC-09), junto à 10ª Procuradoria de Justiça, com efeitos a partir do dia 01 de agosto de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2652/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais e considerando
solicitação contida nos autos do Processo SEI nº 19.21.0304.0020110/2022-27,
RESOLVE
NOMEAR JACYENE SUZANE DE RESENDE COSTA, CPF nº ***.910.093-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Procurador de
Justiça (CC-09) com lotação junto à 10ª Procuradoria de Justiça.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a apresentar os documentos exigidos para fins de posse no referido cargo público junto à Coordenadoria de
Recursos Humanos ou utilizar os meios eletrônicos para a entrega(recursoshumanos@mppi.mp.br). O exercício ocorrerá somente após a posse
no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2653/2022
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 19.21.0010.0001493/2022-77,
RESOLVE
DESIGNAR oServidor Felipe Arllem Rezende, matrícula 15828, parafiscalizar a execução de contrato firmado entre esta Procuradoria-Geral de
Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a empresa BONANZA COMERCIO SERVICOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EM GERAL
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 09.344.418/0001-90(CONTRATO Nº 32/2022/PGJ/PI).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2654/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
Processo SEI nº 19.21.0019.0020437/2022-32,
RESOLVE
NOMEAR IZAURA VELOSO DA SILVA NETA, CPF: ***.220.883-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor Ministerial (CC-01), junto à
Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a apresentar os documentos exigidos para fins de posse no referido cargo público junto à Coordenadoria de
Recursos Humanos ou utilizar os meios eletrônicos para a entrega(recursoshumanos@mppi.mp.br);
O exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2655/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
Processo SEI nº 19.21.0201.0019970/2022-17,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) GEOVANNA ARAUJO DE CARVALHO, matrícula nº 20016, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria
de Justiça (CC-01), lotado junto à 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, com efeitos a partir do dia 01 de agosto de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2656/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
Processo SEI nº 19.21.0201.0019970/2022-17,
RESOLVE
RELOTAR o (a) servidor (a) ARACELLE OLIVEIRA ALVES MACEDO, matrícula nº 15632, Assessor de Promotoria de Justiça, da 1ª Promotoria
de Justiça de Piripiri para 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, a partir de 01 de agosto de 2022.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2657/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
Processo SEI nº 19.21.0201.0019970/2022-17,
RESOLVE
NOMEAR MARIA VICTORIA TAVARES DE ALBUQUERQUE, CPF: ***.911.013-**, para exercer o cargo comissionado de Assessor de
Promotoria de Justiça (CC-01) junto à 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a apresentar os documentos exigidos para fins de posse no referido cargo público junto à Coordenadoria de
Recursos Humanos ou utilizar os meios eletrônicos para a entrega(recursoshumanos@mppi.mp.br);
O exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2658/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
Processo SEI nº 19.21.0063.0020572/2022-92,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) LISANDRO SANTOS DE SOUSA, matrícula nº 15483, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria de
Justiça (CC-01), junto à 6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, com efeitos a partir do dia 01 de agosto de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2659/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
Processo SEI nº 19.21.0107.0020011/2022-29,
RESOLVE
EXONERAR o (a) servidor (a) VANESSA ALMEIDA MENDES, matrícula nº 15576, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça
(CC-01), junto à 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, com efeitos a partir do dia 01 de agosto de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2660/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e
considerandodespacho exarado nos autos do Processo SEI nº 19.21.0015.0021020/2022-65,
RESOLVE
RELOTAR o (a) servidor (a) JACQUEANE AGUIAR SANTOS, matrícula nº 15330, Assessora de Promotoria de Justiça vinculada ao GATE, da
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Junta Recursal do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - JURCON para o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON, com efeitos a partir de 01 de agosto de 2022.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional

2. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ 24871
PORTARIA Nº 96/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0142.0020174/2022-50.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o respectivopagamentode½
(meia) diária, perfazendo o valor deR$237,50 (Duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos),em favor doPromotor de
JustiçaCLEYTON SOARES DA COSTA E SILVA, com atuação na Promotoria de Justiça de Regeneração-PI, pordeslocamentodeTeresina- PI
para Água Branca- PI, no dia 20/07/2022,paraatuarna sessão do Tribunal do Júri que teve suaredesignaçãopara o dia20/07/2022, conforme
certidão (Sei nº 0279507 - pág. 02), na referida cidade, nos autos doprocesso nº 0000904- 52.2014.8.18.0034, em cooperação ao Promotor de
Justiça Mario Alexandre Costa Normando,conforme designado naPortaria PGJ nº 1944/2022(Sei nº0279507).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dobeneficiáriodadiária, referidano art. 1º
desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 27de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 97/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0364.0018763/2022-91.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o respectivopagamentode5
½ (cinco e meia) diárias, perfazendo o valor deR$5.324,00 (Cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais),em favor doPromotor de
JustiçaGLÉCIO PAULINO SETÚBAL DA CUNHA E SILVA, e Coordenador do Gabinete de Segurança Institucional,
pordeslocamentodeTeresina- PI para Brasília - DF, no período de 08 a 13/08/2022,paraparticipar da Oficina de Inteligência em Fontes
Abertas - OSINT, na referida cidade,conforme designado naPortaria PGJ nº 2319/2022(Sei nº0270310).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dobeneficiáriodadiária, referidano art. 1º
desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 27de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 98/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0624.0020128/2022-76.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o respectivopagamentode6
½ (seis e meia) diárias, perfazendo o valor deR$3.087,50 (três mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),em favor daPromotora de
JustiçaEMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO, titular da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes - PI,
pordeslocamentodeTeresina-PI para São João do Piauí- PI, no período de 10a 16/07/2022,para, sem prejuízo de suas funções, responder pela
2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI, conforme designado naPortaria PGJ nº 1692/2021(Sei nº 0279223).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dabeneficiáriadadiária, referidano art. 1º
desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 27de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 99/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0017.0019913/2022-48.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o respectivopagamentode3
½ (três e meia) diárias, perfazendo o valor deR$4.368,00 (Quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais),em favor daCorregedora-Geral
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SubstitutaLENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO, pordeslocamentodeTeresina-PI para Gramado- RS, no período de 10a 13/08/2022,para
participardaReunião Extraordinária do Conselho Nacional de Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, na
referida cidade,conforme designado naPortaria PGJ nº 2469/2022(Sei nº0277868).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dabeneficiáriadadiária, referidano art. 1º
desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 27de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 100/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0017.0019908/2022-86.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o respectivopagamentode3
½ (três e meia) diárias, perfazendo o valor deR$3.388,00 (Três mil, trezentos e oitenta e oito reais),em favor daPromotora-Corregedora
AuxiliarANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS, pordeslocamentodeTeresina-PI para Gramado- RS, no período de 10a 13/08/2022,para
participardaReunião Extraordinária do Conselho Nacional de Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, na
referida cidade,conforme designado naPortaria PGJ nº 2469/2022(Sei nº0277674).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dabeneficiáriadadiária, referidano art. 1º
desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 27de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA Nº 101/2022 - SPROCINST
OSUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL,HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
oAto PGJ nº 1079/2021, que dispõe sobre a delegação da atuação do Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí,
define as atribuições das Subprocuradorias de Justiça e dá outras providências.
CONSIDERANDOo Requerimento de Diárias protocolizadono Processo SEI sob o nº19.21.0286.0019944/2022-26.
R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, com fundamentona Resolução CSMP nº 02/2020,alterada pela Resolução CSMP nº 01/2022,o respectivopagamentode3
½ (três e meia) diárias, perfazendo o valor deR$3.244,50 (Três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos),em favor
daPromotora de JustiçaGLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA, e Vice-Diretora do CEAF, pordeslocamentodeTeresina- PI para GramadoRS, no período de 10a 13/08/2022,para participar da5ª Reunião Ordinária do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil - CEDEMP, bem como doXV Congresso Estadual do Ministério Público do
Rio Grande do Sul, conforme designado naPortaria PGJ nº 2387/2022 (Sei nº 0277957).
Art. 2ºCom o fito de garantir o perfeito cumprimento da Resolução nº 02/2020,DETERMINOa notificação dabeneficiáriadadiária, referidano art. 1º
desta Portaria, para apresentar,até o 10 (décimo) diaapós seu regresso,Relatório Circunstanciado de Viagemedemais documentos
comprobatórios do deslocamento, conforme dispõe o art. 11 da mencionada Resolução, devendo constar a identificação do beneficiário
(nome, cargo e matrícula).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Teresina - PI, 27de julhode 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional

3. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA
[]

3.1. EXTRATOS DE DECISÕES 24885
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA SEI19.21.0342.0019825/2022-71
ASSUNTO:Conflito de Atribuições (SIMP nº000823-041/2022) (Inquérito Policial Nº 0807786-86.2022.8.18.0140)
SUSCITANTE:53ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI
SUSCITADA:36ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI
DECISÃO EM CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES Nº 32/2022
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL RELATADO COM INDICIAMENTO NOS CRIMES DE PECULATO(ART. 312 DO CP),E LAVAGEM DE
DINHEIRO (ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98). CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES SUSCITADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA COM
ATRIBUIÇÃO CRIMINAL GENÉRICA PARA ATUAÇÃO DURANTE A FASE DE INQUÉRITO POLICIAL EM FACE DE PROMOTORIA DE
JUSTIÇA COM ATRIBUIÇÃO PRECÍPUA DE NATUREZA CÍVEL EM RELAÇÃO A FATOS INFRINGENTES À MORALIDADE
ADMINISTRATIVA, LESIVOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E COM ATRIBUIÇÃO CRIMINAL EVENTUAL
PARA APURAR E REPRIMIR ILÍCITOS CRIMINAIS, PRATICADOS EM DETRIMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, QUANDO
CONSTATADOS NOS PROCEDIMENTOS CÍVEIS QUE INVESTIGAR. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR A
ATRIBUIÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA SUSCITANTE.
1.Conflito negativo de atribuições. Suscitante: 53ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Suscitada: 36ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI.
2.Supostos crimes de peculato (art. 312 do CP),e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98), apurados e imputados em indiciamento pela
autoridade policial, encontrando-se em fase de inquérito policial, cuja persecução penal gravita em torno dos órgãos de execução com atribuição
criminal genérica durante o inquérito policial.
3. A 53ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI é o órgão de execução com atribuição para conhecer e atuar no SIMP 000823-041/2022(Inquérito
Policial Nº 0807786-86.2022.8.18.0140),uma vez que possui a atribuição criminal genérica para atuação durante a fase de inquérito policial, nos
termos dos art.39-A, incisos V, alínea"a", da Resolução CPJ-MPPI nº 03, de 10 de abril de 2018.
4.Conflito conhecido e dirimido, declarando a atribuição do suscitante para a condução dos autos SIMP000823-041/2022(Inquérito Policial
Nº0807786-86.2022.8.18.0140).
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4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24866
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
AV. LINDOLFO MONTEIRO, 911 - BAIRRO DE FÁTIMA - TERESINA/PI
CEP: 64049-440 - FONE: 3216-4550 / RAMAL 513 e 574
49promotoriadejustica@mppi.mp.br / Celular Institucional: (86) 98114-5518
NOTÍCIA DE FATO Nº 024/2022
PORTARIA Nº 058/2022 (SIMP: 000714-252/2022)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos
Humanos,no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, inciso I, "a" a "c", e
inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal, e
art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal, determina como fundamentos do Estado Democrático de Direito a
cidadania e a dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que o art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, prevê que os direitos e garantias expressos na Lei Maior não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte;
CONSIDERANDO que, ao teor do art. 5º, inciso III, da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, garantindo-se-lhes a inviolabilidade do
direito à vida, a fim de que ninguém seja submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
CONSIDERANDO que, com base no princípio da dignidade humana, aos presos deve ser assegurado o respeito à integridade física e moral, ao
teor do art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, cabendo ao Estado, para cuja guarda passa o indivíduo preso, o dever de zelar por seus
demais direitos, não atingidos pela sentença;
CONSIDERANDO o que define a Declaração Universal dos Direitos Humanos; a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José
da Costa Rica); a Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes e seu Protocolo Facultativo;
as Regras Mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos; as Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e
medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras (Regras de Bangkok); e todos os outros instrumentos internacionais aplicáveis à
matéria;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 7.210/1984, que instituiu a Lei de Execução Penal, em especial nos arts. 40, 41 e 45; na Lei nº
12.847/2013, que Instituiu o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, cria o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e dá outras providências;
CONSIDERANDO a disposição do art. 40, da Lei nº 7.210/1984-Lei de Execução Penal, segundo a qual "impõe-se a todas as autoridades
o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios";
CONSIDERANDO que o direito humano à água é um direito de todos os humanos cujo exercício pode variar em função de diversas
condições como a disponibilidade para que o abastecimento de água a cada pessoa seja permanente e suficiente para os usos
pessoais e domésticos;
CONSIDERANDO que a quantidade de água disponível para cada pessoa deve corresponder às diretrizes da Organização Mundial de
Saúde (OMS), não descartada a possibilidade de que alguns indivíduos necessitem de recursos de água adicionais por razões de
saúde, condições de trabalho e do clima;
CONSIDERANDO que, em 2010, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), por meio de sua Resolução n° 64/292,
reconheceu o direito à água potável e limpa e o direito ao saneamento como essenciais para o pleno gozo da vida e de todos os direitos
humanos; e, no ano 2000, aprovou os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para o período de 1990 a 2015, constando dentre suas
oito metas a redução pela metade do número de pessoas que passam fome no mundo e de pessoas sem acesso à água potável e aos
serviços de saneamento básico;
CONSIDERANDO que a água a ser consumida por qualquer ser humano deve ser de boa qualidade, salubre e não conter
microrganismos ou substâncias químicas ou radioativas que ameacem a saúde humana, devendo ainda ser acessível física e
economicamente, independente da condição financeira das pessoas, como direito humano que se realiza de forma progressiva e contínua;
CONSIDERANDO que assegurar o acesso à água e ao saneamento enquanto direitos humanos constitui um passo importante no sentido de isso
vir a ser uma realidade para todos, na medida em que o acesso à água potável segura e ao saneamento básico é um direito legal, e não um bem
ou serviço providenciado a título de caridade;
CONSIDERANDO que os estabelecimentos prisionais brasileiros, por oferecerem condições insalubres, acabam por potencializar a
contaminação e a proliferação de doenças, que afetam a população carcerária e os servidores responsáveis pela organização e gestão
das unidades, fatos que tornam o usufruto do direito à água muito mais necessário, na medida em que a adoção de rotinas de higiene
somente proporcionadas pelo uso de água se torna fundamental;
CONSIDERANDO as informações constantes do Protocolo SIMP: 000714-252/2022, oriundo da 56ª Promotoria de Justiça, o qual veicula relato
sobre a existência de poço tubular instalado na parte externa da Penitenciária Regional Irmão Guido (PIG), sem ficar claro se é esse poço que
abastece a referida unidade prisional;.
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação
das Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente
ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações,
conforme define o art. 4º, da Resolução CNMP nº 174/2017;
RESOLVE
Instaurar a Notícia de Fato nº 024/2022, para adotar as medidas pertinentes à resolução da demanda acima citada.
Para tanto, DETERMINO que:
1) Seja registrada no livro próprio e no SIMP a instauração da presente Notícia de Fato;
2) Seja encaminhada cópia da presente Portaria, para conhecimento e publicação, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da
Cidadania-CAODEC e ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
3) Oficie-se à Secretaria de Estado da Justiça do Piauí-SEJUS solicitando informações sobre a existência ou não de poço tubular na parte
externa da Penitenciária Regional Irmão Guido (PIG), situada na zona sul desta capital, e, em caso positivo, se é esse poço tubular que abastece
a referida unidade prisional, concedendo-se o prazo de 10 (dez) dias para resposta.
Cumpra-se.
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Teresina-PI, 27 de Julho de 2022
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça de Teresina
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

4.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA 24867
Notícia de Fato nº 52/2022
DESPACHO DE INSTAURAÇÃO
Trata-se de Edital nº 01/2022 sobre Eleição Suplementar do Conselho Tutelar de Madeiro/PI encaminhado pelo Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente deste município, para fins de conhecimento.
O procedimento inicialmente seguirá o formato de NOTÍCIA DE FATO (artigos 1º ao 7º da Resolução 174/2017 do CNMP), tendo por objeto
acompanhar as eleições suplementares do Conselho Tutelar de Madeiro/PI.
O presente processo de escolha é disciplinado pela Lei nº 8.069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Resolução nº 139/2010 alterada
pela Resolução nº 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, que será estabelecido em lei
municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, e a fiscalização do
Ministério Público.
Face ao exposto, DETERMINO o seguinte:
a) a autuação de Notícia de Fato;
b) registro do protocolo no SIMP;
c) a expedição de ofício ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Madeiro/PI solicitando cópia da Lei Municipal nº
005/2015, no prazo de 05 (cinco) dias;
d) aguarde-se a publicação do Edital nº 01/2022 - Eleição Suplementar do Conselho Tutelar de Madeiro/PI.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 27 de julho de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
PORTARIA N.º 47/2022
Instaura o Procedimento Administrativo nº 33/2022 para acompanhar a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde no Município de Luzilândia,
em atenção às normas previstas na Lei Federal nº 11.350/2006.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Luzilândia (PI), com fundamento no art. 129, inc.
VI, da Constituição Federal; art. 26, inc. I, da Lei nº 8.625/93; art. 8º, inciso IV, da Res. CNMP nº 174/2017 e ainda,
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (CF, art. 17), aí incluídos a
defesa dos Princípios da Eficiência, da Impessoalidade e da Moralidade (CF, art. 37, caput), bem assim zelar pelo efetivo respeito dos serviços de
relevância pública assegurados na Constituição Federal (art. 129, II);
CONSIDERANDO que a mesma Lei Maior dispõe, em seu art. 6º: "São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição";
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece ainda, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO que o art. 3º da Lei nº 11.350/2006 estabelece que o Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de
atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante ações
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde
preventiva e a atenção básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, de
saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal;
CONSIDERANDO que, para o exercício da atividade, o Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos: I - residir na
área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público; II - ter concluído, com aproveitamento,
curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas; III - ter concluído o ensino médio. (Art. 6º, Lei nº 11.350/2006);
CONSIDERANDO que ressalta ainda o Legislador Infraconstitucional, no §1º, do aludido art. 6º, da Lei nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº
13.595/2018, que se não houver candidatos inscritos no processo seletivo que atendam a exigência de conclusão no ensino médio, admite-se "a
conclusão do ensino médio no prazo máximo de três anos";
CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, inciso XVI, veda qualquer hipótese de acumulação
remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, com observância de: a) dois cargos de professor; b) um
cargo de professor com outro técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas;
CONSIDERANDO que essa vedação de acumular também se estende a empregos e funções públicas e abrange autarquias, fundações,
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Público,
porquanto a norma constitucional, ao adotar a expressão cargo público, o fez no sentido amplo da palavra;
CONSIDERANDO que são considerados cargos, empregos ou funções públicas todos aqueles exercidos no âmbito da Administração direta ou
indireta, tanto no regime estatutário quanto no da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;
CONSIDERANDO que, segundo a Política Nacional de Atenção Básica, uma das estratégias de Agentes Comunitários de Saúde é o
cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários, por cada membro da equipe; composta
por ACS e enfermeiro supervisor;
CONSIDERANDO que a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais exigida para garantia do piso salarial previsto na Lei será
integralmente dedicada às ações e aos serviços de promoção da saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental e de combate a endemias em
prol das famílias e das comunidades assistidas, no âmbito dos respectivos territórios de atuação, e assegurará aos Agentes Comunitários de
Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias participação nas atividades de planejamento e avaliação de ações, de detalhamento das
atividades, de registro de dados e de reuniões de equipe (Art. 9º-A, § 2º da Lei nº 11.350/2006);
CONSIDERANDO que o número de ACS e ACE por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional (critérios demográficos,
epidemiológicos e socioeconômicos), conforme legislação vigente. Nesse contexto, cada ACS deve realizar as ações previstas nas
regulamentações vigentes e na portaria e ter uma microárea sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse 750 pessoas. (Estratégias
de Agentes Comunitários de Saúde - Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017);
CONSIDERANDO queé necessário acompanhar a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde no Município de Luzilândia, em atenção às
normas previstas na Lei nº 11.350/2006;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para embasar atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, IV,
Resolução nº 174/2017 do CNMP):
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 33/2022, com o objetivo de acompanhar a atuação dos Agentes
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Comunitários de Saúde no Município de Luzilândia, em atenção às normas previstas na Lei Federal nº 11.350/2006, pelo que, DETERMINO
como diligências iniciais as seguintes providências:
I - Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, concedendo-se a numeração sucessiva do Procedimento Administrativo e procedendo-se
com as anotações pertinentes;
II - Encaminhe-se cópia desta portaria ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à
Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS, para conhecimento;
III - A remessa, para publicação, desta portaria, ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
IV - Envio de cópia da presente portaria para a Secretaria Municipal de Saúde e para o Conselho Municipal de Saúde, ambos do município de
Luzilândia/PI, para fins de conhecimento;
V - A expedição de recomendação ao Município de Luzilândia para adoção das providências necessárias para atuação e regulamentação dos
Agentes Comunitários de Saúde, aplicando integralmente as normas previstas na Lei Federal nº 11.350/2006.
Designo a servidora Meg Maria da Conceição Vaz Coêlho Fraga, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15.840, para secretariar o
feito.
Registre-se em meio eletrônico.
Luzilândia (PI), 29 de julho de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

4.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO LONGÁ24868
PORTARIA Nº 36/2022
ProcedimentoAdministrativonº 000025-154/2022
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO LONGÁ, por intermédio da Promotora de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo Artigo 129, incisos I,II,VIII e IX da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público possui legitimidade para a atuar em procedimentos na defesa dos direitos difusos, coletivos e
individuais homogêneos, podendo inclusive propor Ação Civil Pública, nos termos do artigo 129, III da Constituição da República, do artigo 25, IV,
"a" da Lei nº 8.625/93, do artigo 36, IV da Lei Complementar nº 12/1993 e do artigo 81, parágrafo único, I, II, e III c/c artigo 82, I, da Lei nº
8.078/90
CONSIDERANDOque o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a presente Notícia de Fato SIMP nº 000025-154/2022, chegou a conhecimento da Secretaria deste Núcleo das
Promotorias, através do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, o qual apresentou cópia do Acórdão N.º 653/2021 - SPL (anexo), referente à
Inspeção sobre Diagnóstico do Transporte Escolar nos Municípios Piauienses - Prefeitura Municipal De Altos-PI, exercício financeiro de 2019;
CONSIDERANDO que o TCE constatou que o município possuía veículo em desconformidade com o Guia do Transporte Escolar, publicação
conjunta do FNDE e Ministério Público, em que um dos pré-requisitos mínimos para regular segurança da prestação do serviço de transporte de
alunos é que veículo utilizado tenha no máximo sete anos de uso;
CONSIDERANDOque restou ausente a demonstração da boa e correta prestação do serviço público de transporte escolar previsto no art. 208,
VII, CF/88 c/c art. 11, VI, da Lei nº 9.394/96, art. 5º, VIII, da Lei nº 13.460/2017, juntamente com art. 54, VII, da Lei nº 8.069/90 e art. 2º, I, da
Resolução nº 05, de 08/05/2020 do Ministério da Educação / FNDE;
CONSIDERANDOas recomendações feitas pelo TCE, em Acórdão N.º 653/2021 -SPL, ao gestor de Altos-PI e levando em conta a necessidade
de acompanhamento da regulação dos Transportes Escolares deste município;
CONSIDERANDO que o não fornecimento de transporte escolar gratuito, de qualidade e seguro aos alunos matriculados na rede pública de
ensino inviabiliza o próprio direito à educação, garantido pela Constituição Federal;
CONSIDERANDOque a educação básica é direito público subjetivo do cidadão e dever do Poder Público, garantindo-se o "atendimento ao
educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação
e assistência à saúde", sendo certo que "o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade competente" (CF/88, art. 208, VII e §§ 1º e 2º);
CONSIDERANDOque o dever de o município prestar um serviço de transporte escolar adequado envolve a disponibilização de veículos em bom
estado de conservação, sendo que o Guia de Transporte Escolar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE estabelece que
"para que o transporte de alunos seja mais seguro, o ideal é que os veículos da frota tenham no máximo sete anos de uso"8 , ao passo que
existe Projeto de Lei do Senado n° 67, de 2012, que "inclui parágrafo único no art. 136 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, para vedar a utilização de veículos com mais de dez anos de fabricação na condução coletiva de escolares"9 ,
além do Projeto de Lei nº 5.585/2016, da Câmara dos Deputados, prevendo que o "prazo de vida útil dos veículos utilizados no transporte escolar
de alunos da rede pública de
ensino é fixado em 12 anos, para veículos tipo automóvel van, e de 15 anos para veículos tipo ônibus e micro-ônibus, a contar do ano de
fabricação"10;
CONSIDERANDO a expiração do prazo de apreciação da Notícia de Fato de SIMP nº 000025-154/2022, bem como a necessidade de
continuação do acompanhamento, vez que o Procedimento Administrativo é o instrumento adequado para tal;
RESOLVE:
Com fulcro no art.3º, parágrafo único da Res. 174/2017, determinar a instauração do Procedimento Administrativo, para acompanhar a
averiguação de irregularidade nas movimentações da Administração do município de Coivaras-PI, as quais caracterizariam indícios de fraude.
Ato contínuo DETERMINO:
Oficie-se ao gestor do Município de Altos-PI, REQUISITANDO o encaminhamento de cópias dos contratos das empresas que são prestadoras de
serviço de transporte escolar no município, contendo o nome, placa, modelo, dos veículos que compõe a frota empregada na contraprestação do
serviço. Além de encaminhar relatório explicativo referente a qualidade dos ônibus escolares à disposição do ente municipal, no prazo de 15 dias
úteis. Para tanto, encaminhe-se a presente Portaria e as demais peças necessárias para o WhatsApp do Secretário de Administração do
Município de Altos, através do novo número (86) 9926-2601, para o devido conhecimento e tomada de providências junto a prefeitura do
Município.
Designo o servidor Thiago Mendes Paz, matrícula 15751,
para secretariar o feito;
Á Secretaria para cumprimento.
Encaminhe-se cópia da portaria ao TCEP-PI. Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do MPPI Altos/PI, 22 de julho de 2022.
LUISA CYNOBELLINA ASSUNCAO LACERDA
Assinado de forma digital por LUISA CYNOBELLINA ASSUNCAO LACERDA ANDRADE:32772831353
ANDRADE:32772831353 Dados: 2022.07.28 12:34:58 -03'00'
Luísa Cynobellina A. Lacerda Andrade
Promotora de Justiça

4.4. 46ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA 24869
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Procedimento Administrativo n° 02/2019
SIMP: 001380-032/2019
Objeto: Acompanhar a implementação da Política Nacional de Atenção á Saúde de Adolescentes em conflito com a Lei (PNAISARI) no município
de Teresina-PI.
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo, autuado sob o n° 02/2019/46ªPJT, SIMP: 001380-032/2019, para acompanhar a implementação da
Política Nacional de Atenção à Saúde de Adolescentes em conflito com a Lei (PNAISARI) no município de Teresina-PI.
É breve relátorio.
Aduz o art. 9° da Resolução n° 174/2019 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
Art. 11º O procedimento Administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos.
Compulsando os autos, percebe-se que o objeto do presente procedimento administrativo tem por fim para acompanhar a implementação da
Política Nacional de Atenção à Saúde de Adolescentes em conflito com a Lei (PNAISARI) no município de Teresina-PI. Assim é possível
averiguar que as investigações ainda estão em curso, Portanto, prescinde de acompanhamento até que seja implementado o (PNAISARI) no
município de Teresina-PI, ou até o arquivamento do presente procedimento administrativo.
Assim, diante do transcurso do prazo de 01 (um) ano, bem como, da impossibilidade de concluir o procedimento em teça no prazo determinado,
PRORROGO POR 01 (UM) ANO, o PA, por igual prazo, fixado desde já. O dia 03 de junho de 2022.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 9º, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
A prorrogação do presente IC por 1 (um) ano;
A comunicação da prorrogação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI) e ao Centro de Apoio de Defesa da
Infância e da Juventude (CAODIJ), por meio de ofício ou outro meio eletrônico mais ágil para conhecimento e ciência.
É a decisão.
Cumpra-se
Teresina-PI, 20 de Julho de 2022
FRANCISCA VIEIRA E FREITAS LOURENÇO
Promotora de Justiça

4.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA 24870
Procedimento administrativo nº 31/2019
SIMP nº 001026-161/2019
ATO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Trata-se de procedimento administrativo nº 31/2019, autuado por meio da portaria nº 50/2019 (fls. 02/03), o qual tem como assunto acompanhar a
implantação do Procon no município de Esperantina/PI.
O presente procedimento originou-se mediante ofício nº 389/2019, oriundo do município de Esperantina, solicitando apoio para a instalação do
Procon municipal (fls. 04/14).
Em sede de diligências iniciais, com vistas à adequada instrução do feito, expediu-se os documentos contidos no presente procedimento ao
Procon/MPPI para informações quanto ao acordo de cooperação técnica com o município de Esperantina, para fins de implantação do Procon
municipal (fl. 23).
Em resposta, conforme certidão de fl. 28, o Procon/MPPI informou que aos onze dias do mês de fevereiro de 2020 foi a data designada para o
referido evento.
Sucessivamente, remeteu-se o ofício nº 75/2020 requisitando ao município cronograma de implantação e funcionamento do Procon municipal,
contendo, notadamente, endereço de funcionamento do órgão, horário de atendimento, qualificação dos servidores/colaboradores, início das
atividades e telefone de contato (fl. 35).
Em atenção ao solicitado por este Órgão Ministerial, o município encaminhou o ofício nº 99/2020, contendo os dados requisitados (fls.
37/38).
Ato exarado a fl. 40, determinando remessa de cópias do ofício nº 99/2020 ao Procon/MPPI para emissão de parecer acerca do reduzido
quadro de colaboradores no Procon municipal de Esperantina.
Em resposta, por meio do ofício nº 209/2020 (ID nº 32553103) o Procon/MPPI esclareceu que:
"Embora prevista a estrutura organizacional do órgão municipal, nos termos do artigo 5º da mencionada lei, na sua fase inicial o Ministério Público
do Estado do Piauí, tem orientado como de fato tem feito em outras unidades já instaladas, a indicação mínima de três servidores para o bom
funcionamento da unidade (...)".
Diante de tais informações, o Ministério Público do Estado do Piauí oficiou o município de Esperantina para que apresentasse manifestação sobre
o exíguo quadro de servidores lotados no referido órgão, quando a indicação é que, na fase inicial haja, no mínimo, três servidores (ID nº
31953133).
Determinou-se, ainda, contato com o Procon/MPPI a fim de obter informações sobre a previsão de data para realização de capacitação de
servidores indicados pelo município de Esperantina (ID nº 31953133).
Respostas acostadas aos IDs nº 32210218 e nº 32210238.
Reunião realizada com o município e o Procon em 22/11/2021, intermediada por este órgão ministerial, nos termos da ata de ID nº 34029086.
Adiante, foi solicitado do município que informassem as medidas acordadas na reunião anteriormente realizadas.
Em resposta o município informou que estaria finalizando as obras no espaço disponibilizado para o funcionamento do Procon e que havia
expedido ofícios aos municípios de Joaquim Pires e Morro do Chapéu do Piauí para possível termo de cessão de servidor a ser disponibilizado
para prestar serviços no Procon (ID nº 53157867).
Por fim, certidão de ID nº 53865061 constatando o decurso do prazo estabelecido no art. 11 da Resolução nº 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público.
Eis o relatório.
Considerando que o prazo regulamentar de tramitação do presente feito já expirou, e à vista da imprescindibilidade de oficiar o município
para encaminhar atualização sobre a finalização da obra, bem como o nome dos servidores para a devida capacitação, DETERMINO,
com fulcro no art. 11 da Resolução Conselho Nacional do Ministério Público nº 174/2017 a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão deste
procedimento por mais 01 (um) ano
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Procon/MPPI, com cópia do presente ato.
Encaminhe-se a presente decisão ao setor competente para publicação no Diário Oficial do Ministério Público.
Cumpridas as diligências, certificadas nos autos, volte-me concluso.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Notícia de fato nº 11/2022
SIMP nº 000421-426/2021
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ATO DE CONVERSÃO
Trata-se de notícia de fato nº 11/2022, instaurada para apurar suposta irregularidade na contratação direta, por inexigibilidade, de
escritório de advocacia, na monta de R$ 535.568,18 (quinhentos e trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dezoito
centavos), pela Secretaria Municipal de Joaquim Pires/PI.
O presente procedimento originou-se mediante manifestação nº 4056/2021 da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, mantido sigilo
dos dados do Noticiante, para as providências cabíveis (ID nº 34652233).
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, solicitou-se ao município de Joaquim Pires que se manifestasse
sobre os fatos narrados na denúncia, bem como encaminhasse cópias do procedimento de inexigibilidade de licitação que deram
ensejo a contratação de Carlos Yuri Araújo de Morais - Sociedade Individual de Advocacia. (ID. Nº 34674489).
Em resposta, o município de Joaquim Pires apresentou manifestação solicitada, porém deixou de encaminhar cópias do procedimento
de inexigibilidade, ID. 53396489.
Posteriormente, solicitou-se ao município, por meio do ofício nº 780/2022, que encaminhasse a resposta ao ofício nº 410/2022 (ID.
53346489) acompanhada dos anexos que a compõe, bem como encaminhasse cópias do procedimento de inexigibilidade de licitação
que deram ensejo a contratação de Carlos Yuri Araújo de Morais - Sociedade Individual de Advocacia.
Certidão de ID nº 53844439 constatando a ausência de resposta do município.
Diante de tais informações fora expedido o ofício nº 1008/2022 reiterando as informações inicialmente solicitadas. Ocorre que,
decorrido o prazo, o município não apresentou resposta, conforme certidão de ID. 54022009.
Certidão de ID nº 54063356 constatando o decurso do prazo preconizado no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP).
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 requisitar as informações anteriormente solicitadas ao município, tendo em vista ausência de
resposta as solicitações, 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 enviada ao SharePoint da Promotoria de Justiça, em
formato editável.
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
Notícia de fato nº 51/2022
SIMP nº 000313-161/2022
ATO DE CONVERSÃO
Trata-se de notícia de fato nº 51/2022, instaurada para apurar suposta falta de medicação do componente básico para hipertensão e
diabetes na farmácia do município de Joaquim Pires/PI
O presente procedimento originou-se mediante denúncia encaminhada, via e-mail institucional, mantido sigilo dos dados do Noticiante, para as
providências cabíveis (ID nº 53394616).
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, solicitou-se ao município de Joaquim Pires que se manifestasse
sobre os fatos narrados na denúncia, acompanhado de documentos que comprovem quais os medicamentos atualmente
disponibilizados na farmácia para hipertensão e diabetes, seu quantitativo e se há fármacos faltantes e/ou pacientes aguardando
fornecimento de medicamentos para as referidas enfermidades.
Certidão de ID nº 53857288 constatando a ausência de resposta do município.
Diante de tais informações fora expedido o ofício nº 1012/2022 reiterando as informações inicialmente solicitadas. Ocorre que,
decorrido o prazo, o município não apresentou resposta, conforme certidão de ID. 54020400.
Certidão de ID nº 54063456 constatando o decurso do prazo preconizado no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP).
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 requisitar as informações anteriormente solicitadas ao município, tendo em vista ausência de
resposta as solicitações, DETERMINO a conversão da presente notícia de fato em procedimento administrativo, eis que, é o procedimento do
qual se vale o Ministério Público para apurar violações aos interesses individuais indisponíveis
Encaminho os autos a assessoria para minuta de portaria de conversão, que deve ser enviada ao SharePoint da Promotoria de Justiça, em
formato editável.
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
SIMP: 000647-161/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se o presente SIMP de ofício nº 1031/2022 encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, via PGJ, no qual solicita que seja
desconsiderado o ofício nº 255/2021-GP de 05 de fevereiro de 2021.
É o breve relatório.
Da análise do documento acima mencionado, verifica-se que não há, no presente momento, a constatação de quaisquer irregularidades que
possuam o condão para o início de uma investigação.
Ademais, verifico que as informações analisadas no presente SIMP já foram acompanhadas pelo atendimento ao público (SIMP: 000999161/2021), procedimento extrajudicial já arquivado nesta Promotoria de Justiça.
Desta feita, não se vislumbrando outras providências a serem adotadas no presente caso, é o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 4º, inciso III, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Em razão do disposto no art. 4º, § 2º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
SIMP: 000671-161/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
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Trata-se o presente SIMP de requerimento formulado pelo Procurador do município de Joaquim Pires/PI, sr. Leandro Alves de Oliveira, por meio
do aplicativo de mensagens instantâneas "WhatsApp" da 2ª PJ de Esperantina/PI, solicitando o agendamento de reunião para tratar sobre
assuntos envolvendo idosos, ID. 54006601.
Atendendo a solicitação, conforme ID. 54041980, esta Promotoria de Justiça realizou reunião na modalidade virtual pela plataforma teams com a
presença do Procurador do município de Joaquim Pires, sr. Leandro Alves de Oliveira, do Assistente Social do CREAS de Joaquim Pires, sr.
Paulo Ricardo Sousa Costa, da Coordenadora do CREAS de Joaquim Pires, sra. Tacilene, da Gestora da Assistência do CREAS de Joaquim
Pires, sra. Socorro.
É o breve relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que as diligências solicitadas foram devidamente realizadas.
Desta feita, não se vislumbrando outras providências a serem adotadas no presente caso, é o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Em razão do disposto no art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determino a cientificação do noticiante.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Notícia de fato nº 110/2021
SIMP: 000205-426/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como notícia de fato nº 110/2021, instaurado com a finalidade de apurar suposto
ato de Improbidade Administrativa praticado pelo Presidente da Câmara de Morro do Chapéu do Piauí, sr. Marisvaldo Rodrigues de Albuquerque,
tendo em vista que o então presidente teria usado máquina do PAC para realizar serviços em sua propriedade particular.
O presente procedimento originou-se a partir da manifestação nº 3731/2021, encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do
Piauí, pelo sr. Moizés Rodrigues Soares, ID. 34077707.
Após a devida instauração do ato, no intuito de complementar as informações, expediu-se o ofício nº 1729/2021, solicitando ao noticiante que
encaminhasse a esta Promotoria de Justiça, vídeo de registro dos fatos citados na denúncia, ID. 34214849.
Em ID. 53139948, o noticiante apresentou o que fora solicitado no ofício nº 1729/2021.
Diante do que fora apresentado, com o intuito de solicitar informações complementares ao noticiante, expediu-se ofício nº 504/2022, para que
este indicasse o nome completo e endereço do operador da máquina do PAC mostrado no vídeo de ID. 53139948.
Decorrido o prazo preconizado, conforme certidão de ID nº 53527368, reiterou-se por meio do ofício nº 804/2022 as informações anteriormente
solicitadas.
Ocorre, que, conforme certidão de ID. 53875145, o Noticiante quedou-se inerte quanto às solicitações ministeriais, deixando de apresentar
elementos de informações mínimos para a continuidade do feito.
É o breve relatório.
Diante do exposto, verifica-se que o noticiante não manifestou interesse no prosseguimento do feito, vez que solicitado a complementar as
informações necessárias para o impulsionamento da demanda, se manteve silente.
Desta feita, verifica-se que a presente notícia de nato 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. 4º, inciso III, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Encaminho os presentes autos a assessoria da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, para a cientificação do noticiante, via ofício de ordem,
em razão do disposto no art. 4º, § 1º, da Resolução 174/2017 do CNMP.
Encaminhe-se cópia desta decisão ao setor competente para a devida publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Procedimento administrativo nº 26/2021
SIMP nº 000342-161/2021
ATO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Trata-se de procedimento administrativo nº 26/2021, autuado por meio da portaria nº 55/2021 (ID nº 33262597), o qual tem como assunto
acompanhar e fiscalizar a implantação, em caráter excepcional e temporário, de Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (LSVP) para
atendimento exclusivo dos pacientes da Covid-19, no Hospital Estadual Júlio Hartman, em Esperantina/PI.
Em sede de diligências iniciais, com vistas à adequada instrução do feito, expediu-se ofício ao Diretor-Geral do Hospital Estadual Dr. Júlio
Hartman solicitando informações sobre o objeto do presente procedimento (ID nº 33372159).
Em resposta, conforme documento de ID nº 33479925, o Hospital relatou que possui 5 (cinco) Leitos de Suporte Ventilatório e 15 (quinze)
enfermarias destinadas exclusivamente ao tratamento de pacientes com Covid-19. Esclareceu, ainda, que os recursos estipulados na Portaria nº
1.242 MS, foram recebidos o valor de R$ 55.446,40 (cinquenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) e que
apenas a quantia de R$ 19.542,00 (dezenove mil e quinhentos e quarenta e dois reais) foi efetivamente utilizada, conforme notas de empenho (ID
nº 33479925).
Decorrido lapso temporal foi oficiado o Hospital Estadual Júlio Hartman para que informasse se houve o recebimento do valor remanescente aos
R$ 71.808,00, qual seja: R$ 16.361,60 e se já fora utilizado o restante do valor recebido, qual seja: R$ 35.904340, com as respectivas notas
fiscais/notas de empenho/comprovantes de pagamento.
Em atenção ao solicitado por este Órgão Ministerial, o Hospital declarou não ter recebido o valor de R$ 16.361,60 pelo Ministério da
Saúde e que o remanescente dos valores recebidos seriam utilizados na aquisição de medicamentos a serem utilizados no combate
aos sintomas provocados pela Covid-19 (ID nº 34192476).
Diante de tais fatos o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio deste órgão de execução, solicitou ao Hospital informações
atualizadas sobre o repasse e a utilização dos valores percebidos pelo Ministério da Saúde.
O Hospital encaminhou resposta pariforme a anteriormente encaminhada, devidamente acostada ao ID nº 53309919.
Após, por meio do ofício nº 981/2022, o Ministério Público do Estado do Piauí, solicitou que fossem encaminhadas informações sobre o
recebimento do valor remanescente aos R$ 71.808,00, qual seja: R$ 16.361,60 e se já fora utilizado o remanescente do valor recebido, qual seja:
R$ 35.904340, com as respectivas notas fiscais/notas de empenho/comprovantes de pagamento, que aguarda resposta, no prazo.
Por fim, certidão de ID nº 53954478 constatando o decurso do prazo estabelecido no art. 11 da Resolução nº 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público.
Eis o relatório.
Considerando que o prazo regulamentar de tramitação do presente feito já expirou, e à vista da imprescindibilidade de aguardar resposta
ao ofício nº 981/2022, DETERMINO, com fulcro no art. 11 da Resolução Conselho Nacional do Ministério Público nº 174/2017 a
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PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão deste procedimento por mais 01 (um) ano
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, com cópia do presente ato.
Encaminhe-se a presente decisão ao setor competente para publicação no Diário Oficial do Ministério Público.
Cumpridas as diligências, certificadas nos autos, volte-me concluso.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

4.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMÕES 24872
PORTARIA Nº 04/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022
SIMP Nº 000332-186/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal infrafirmado, com fulcro no disposto no artigo 129, inciso
III da Constituição Federal, bem como no artigo 36, inciso IV, alínea c da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, artigo
201, inciso V; art. 260, §3º da Lei Federal nº 8.069/90(Estatuto da Criança e do Adolescente), e,
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.069/90(Estatuto da Criança e do Adolescente) institui como diretriz da política de atendimento à criança
e ao adolescente a manutenção de fundos municipais, estaduais e nacionais dos direitos da criança e do adolescente( art. 88, IV), geridos pelos
respectivos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, possui natureza contábil, regida pela Lei Federal nº 4.320/64, constituindo
reserva financeira para a aplicação e financiamento de políticas suplementares relacionadas à criança e ao adolescente, sendo nesse sentido,
instrumento importante para a superação de situações de vulnerabilidade social, bem como a prevenção de situações de risco, envolvendo
crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o FIA, sendo fundo especial regido pela Lei Federal nº 4.320/64 deve ser constituído por lei e regulamentado por ato do
Poder Executivo, sendo necessária à sua inscrição na Receita Federal como Fundo Público ( Instrução Normativa Receita Federal nº 1143/2011),
devendo o mesmo possuir Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNP próprio (Instrução Normativa Receita Federal 1470/2014);
CONSIDERANDO que a Resolução nº 137, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente dispõe sobre os parâmetros para a
criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA deve ser mantidos com recursos do Poder Público e de outras
fontes, sendo essencial para o fortalecimento da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente nos municípios.
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece no artigo 260, 4º que o Ministério Público determinará, em cada
Comarca a forma de fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos incentivos fiscais referidos;
CONSIDERANDO ainda que a necessidade de criação de unidade orçamentária especifica para o Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente no orçamento municipal, o que possibilita transparência na aplicação e destinação de recursos;
CONSIDERANDO a necessidade de destinação de recursos públicos do Orçamento Público ao fundo municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de acordo com o Plano de Ação e Aplicação dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente.
RESOLVE,
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a finalidade de acompanhar a implementação do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente nos Municípios de SIMÕES, CARIDADE DO PIAUÍ, MARCOLÂNDIA e CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ.
Determino, de pronto as seguintes medidas:
Seja a presente Portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº
01/2008 do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí.
Nomeio como secretário para este procedimento a assessora MACIRAJARA SILVA NOVAIS.
Seja remetida cópia desta Portaria para o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ e ao Conselho Superior do
Ministério Público do Estado do Piauí, conforme determina o art. 6º, §1º da Resolução nº 01/2008 supracitada.
Expeça -se Oficio aos Exmos Chefes do Poder Executivo Municipal, com cópia da presente Portaria, requisitando informações:
a) Se já foi criado e regulamentado o fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente no município.
b) caso seja positiva a pergunta acima, informe:
A conta bancária em Banco Oficial e seu saldo atual;
O CNPJ e a Unidade Orçamentária Especifica do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como cópia da Lei
Orçamentária Atual identificando os valores a serem repassados pelo Município para a alimentação do Fundo;
O órgão gestor do Fundo e o ordenador de despesas do mesmo.
Os valores devidamente repassados até o momento, para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme cronograma da execução
orçamentária.
5. Expeça-se cópia da presente Portaria aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, requisitando-se a seguintes as
mesmas informações do item 4, acrescidas das seguintes:
a) Plano de Ação e de Aplicação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o ano de 2020.
b) Atividades e projetos porventura financiados com Recursos Do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Após o cumprimento das diligências, conclusos para análise.
Simões - PI, 28 de Julho de 2022.
TALLITA LUZIA BEZERRA ARAUJO
Promotora de Justiça

4.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ 24873
PEÇA DE INFORMAÇÃO
SIMP nº 000412-310/2022
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
Cuidam os autos de peças de informações (ID 53966977 e ID 53989216), que relatam o atendimento feito, por esta Promotoria de Justiça, a Sra.
Eliane Macedo de Barros, via WhatsApp, em que relata que sua mãe, com 62 (sessenta e dois) anos, estava com muita depressão, razão pela
qual realizou ligação para o posto de saúde da região e pediu um veículo para levá-la para atendimento médico.
Ademais, relata que seu pedido foi negado, e que apesar de haver veículo para o transporte, este não seria disponibilizado e que foi bloqueada e
não conseguia mais enviar mensagens. Informou que foi ao posto de saúde para reiterar o pedido, e perguntar por qual motivo tinha sido
bloqueada. Ao chegar ao posto de saúde, informou que foi maltratada e xingada pelo Sr. Iomar e que ao gravar a situação, o seu celular foi
derrubado. Relatou que ao ir embora do local, ligaram para a polícia, e ao ser abordada, explicou o ocorrido.
Por fim, informou que no dia seguinte foi avisada que um carro estaria disponível para levar sua mãe ao Posto de Saúde.
Há diversos links de áudios encaminhados.
É o relatório.
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público aduz, em seu art. 4º, inciso I, que a Notícia de Fato será arquivada quando
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"o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado".
Compulsando-se os autos, verifica-se que os fatos em análise já sãoobjeto de outro procedimento que tramita nesta Promotoria (protocolo SIMP
000297-310/2021), razão pela qual entende-se desnecessária a tramitação deste procedimento, por estar caracterizada a litispendência.
Diante de tal argumento, o arquivamento éa medidaque se impõe.
Ressalte-se ser necessário a juntada de cópia dos autos no PA n° 46/2021 (SIMP 0000297-310/2021), uma vez que as documentações
que instruem o presente procedimento não possuem cópia idêntica ao PA n° 46/2021 (SIMP 000297-310/2021).
ISTO POSTO, o Ministério Público, por este Promotor de Justiça, vem promoveroarquivamentodo presente procedimento, com esteio no art.
4º,caput, inciso I, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, deixando de submeter a
presentedecisão ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício,conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
CUMPRA-SE, servindo este de solicitação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registros de praxe.
Por fim, determino que se proceda com as anotações necessárias no SIMP, assim como a devida baixa.
São João do Piauí - PI, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

4.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR - 96ª ZONA ELEITORAL 24874
DECISÃO
Trata-se de Atendimento ao Público registrado para tratar do potencial aspecto criminal informado nos autos da ação nº 060000534.2021.6.18.0096, face ao suposto crime descrito no art. 299 do CE.
O Partido Republicanos ajuizou Ação de Impugnação de Mandato Eletivo em face dos Vereadores do Partido Social Democrata (PSD), alegando
para tanto que a candidatura de LIVIO GOMES DA PÉNHA (553210) ao cargo de Vereador no Município de Campo Maior/PI foi realizada apenas
com o objetivo de preencher o percentual mínimo de 30% (trinta por cento) para candidatura de cada sexo, vez que o candidato obteve zero
votos nas eleições municipais de 2020, caracterizando, assim, fraude.
Juntou-se cópia da ação nº 0600005-34.2021.6.18.0096. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
O art. 299 do Código Eleitoral tipifica o crime de corrupção eleitoral, consistente em dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para
outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer a obtenção, ainda que a oferta não
seja aceita.
O objeto da proteção penal é a liberdade de sufrágio, ou seja, a livre manifestação de voto do eleitor sem sofrer influência ou mácula de agente
corruptor.
Compulsando os autos, observa-se que o fato narrado na inicial ou as informações constantes nas provas colacionadas não se enquadra no tipo
previsto no art. 299 do Código Eleitoral.
Ainda, some-se o fato de a jurisprudência já ter reconhecido a atipicidade da conduta noticiada na inicial da AIME em questão:
HABEAS CORPUS. ELEIÇÕES 2020. SUPOSTAS CANDIDATURAS FICTÍCIAS FEMININAS PARA PREENCHIMENTO DE COTA DE GÊNERO
MÍNIMA DE 30% (TRINTA POR CENTO). INSERÇÃO DOS DADOS PELO PACIENTE NO SISTEMA DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DO TSE.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. No caso trazido à apreciação, o ora paciente está sendo processado
criminalmente por ter registrado, na condição de Presidente da Comissão Provisória do partido, os dados de candidatas no sistema de registro de
candidatura, que posteriormente não fizeram campanha eleitoral. 2. Consoante precedentes do TSE, fazer inserir nome de candidatas em
requerimento de registro de candidatura (RRC) com o propósito de atender à exigência legal de percentual mínimo da cota de gênero de 30%
(trinta por cento), ainda que aquelas não tenham a intenção concreta de concorrer às eleições e de fazer campanha eleitoral, não configura o
delito de falsidade ideológica do art. 350 do Código Eleitoral. 3. A atipicidade evidente da conduta conduz ao trancamento da ação penal por meio
desta via estreita. 4. Concessão da ordem do habeas corpus. (Habeas Corpus n 060006191, ACÓRDÃO n 060006191 de 09/04/2021,
Relator(aqwe) MARCUS VINÍCIUS NONATO RABELO TORRES, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 85, Data 20/05/2021,
Página 24-25).
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a instauração de procedimento próprio ou promover a medida judicial cabível, INDEFIRO a
instauração de Notícia de Fato, nos termos do art. 53, §3º, da Portaria PGR/PGE nº 01/2019 e ARQUIVO sumariamente os autos.
Publique-se em DOEMP. Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça Eleitoral

4.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS24875
PORTARIA Nº 031/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 024/2022
SIMP nº 000247-154/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça nesta Promotoria de Justiça da Comarca de Altos/PI, no
uso de suas atribuições legais, em vista do disposto no artigo 129 da Constituição da República e artigo 26 da Lei nº 8.625/93 0 Lei Orgânica do
Ministério Público; e
CONSIDERANDOque o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, a prevenção e a reparação
dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico;
CONSIDERANDOque a relação jurídica existente entre Denunciante e Denunciado é considerada como relação de consumo, devendo, portanto,
ser a ela aplicada os ditames da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);
CONSIDERANDO que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público essencial, nos termos do art.10, inciso I, da Lei nº 7783
de 28 de junho de 1989, e que sua prestação inadequada gera prejuízos materiais e morais incalculáveis aos consumidores, atingindo a própria
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dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor em seu art.6, inciso X prevê como direito básico do consumidor a
adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral;
CONSIDERANDOque o art. 22 do Diploma Consumerista citado acima preleciona que os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos;
CONSIDERANDO a tramitação, nesta Promotoria de Justiça, da Notícia de Fato instaurada por provocação de representação, narrando o
seguinte:
Venho pedir ajuda a ministério público e a promotoria que possa está nós ajudando com que a Equatorial venham substituir esse postes de
madeira por poste adequados para a localidade que já vem sofrendo mais de 20 anos com esse problema todo período chuvoso a população
sofre transtornos com perdas de animais risco a própria devido a quedas dessas redes elétricas. Desde de já agradeço;
CONSIDERANDOque, nos termos do artigo 8, inciso II da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público o Procedimento
Administrativo com a finalidade de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO a necessidade de converter a presente Notícia de Fato em Procedimento Administrativo, em face da imprescindível
necessidade de conclusão das diligências essenciais à resolutividade da demanda;
RESOLVE
CONVERTERa presente Notícia de Fato em PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO, conforme dispõe o artigo 8, inciso II, da Resolução nº
174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, permanecendo o objeto do procedimento.
DETERMINOde logo a adoção das seguintes providências:
Modificação do registro e da atuação de forma a constar o presente Procedimento Administrativo, inclusive com a devida reclassificação
taxonômica no Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP), fazendo constar as informações expostas no início da Portaria;
Fica designado a servidora Camila Cunha Barbosa para secretariar os trabalhos;
Considerando as informações apresentadas pela EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, expeça-se ofício para os noticiantes,
devendo cópia do
documento sob ID 53853359 acompanhar o ofício para apresentar manifestação sobre o teor do referido documento, no prazo de até 20(vinte)
dias úteis.
Após os registros de praxe, comunique-se esta instauração ao Conselho Superior do Ministério Público e a Corregedoria do Ministério Público,
por e-mail, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.
Altos-PI, 07 de Julho de 2022.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃOADMINISTRATIVANº002/2022
INQUÉRITO CIVIL nº 002/2022 SIMP nº 000812-154/2021
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por intermédio da Promotora de Justiça em respondência nesta Promotoria de Justiça da
Comarca de Altos/PI, no uso das atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 27, parágrafo
único, IV, da Lei no 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art. 69, parágrafo único, "d", da Lei Complementar Estadual no
141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), e ainda:
CONSIDERANDOque incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, da moralidade e eficiência administrativas, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, na forma dos artigos 127, caput, e 129, III da Constituição da República (CR); e artigo 25, IV,
"a", da Lei n.º 8.625/93;
CONSIDERANDOque compete ao Ministério Público expedir recomendações visando à proteção de interesses difusos e coletivos, bem como ao
respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências
cabíveis (LC N.º 73/95, artigo 6º, e Lei N.º 8.625/93, artigo 80);
CONSIDERANDOque o artigo 8º, §1º, inciso IV, da Lei 12.527/2011, estabelece a obrigação de divulgar em local de fácil acesso as informações
concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como todos os contratos celebrados;
CONSIDERANDOque o §2º do mesmo dispositivo determina que entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de
que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet);
CONSIDERANDO que a publicidade é princípio constitucional da administração pública e que a legitimidade do procedimento licitatório está
sujeita à ampla divulgação de sua existência, efetivada dentro dos prazos legais e de forma que assegure a participação de todos os
interessados;
CONSIDERANDOque o Ministério Público do Estado do Piauí por meio dos documentos acostados nos autos detectou que o Município de
Coivaras/PI não vêm observando rigorosamente os ditames legais na edição dos editais e dos respectivos extratos.
RECOMENDA o Ministério Público Estadual, por meio do órgão de execução subscrito, ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Coivaras/PI que:
Dê ampla publicidade aos procedimentos licitatórios, de dispensa e de inexigibilidade;
Publique os editais de licitação no Mural de Licitações e no Portal da Transparência concomitantemente com as publicações dos seus respectivos
extratos no Diário Oficial;
Façam constar das publicações dos extratos de editais (avisos resumidos):
o número do processo;
a modalidade da licitação;
a síntese de seu objeto;
o regime de execução do objeto, se indireta (empreitado por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa ou empreitada por preço integral);
o tipo de licitação (menor preço, melhor técnica, técnica e preço ou maior
lance);
Sejam regularizadas as pendências encontradas no sítio eletrônico já implantado, em caso negativo, que seja implantado o sítio, de links que não
estão disponíveis para consulta(sem registro ou arquivos corrompidos), e que PROMOVA, no prazo de 60 dias, a correta implantação do
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, previsto na Lei 12.527/2011, assegurando que nele estejam inseridos, e atualizados em tempo real, os dados
previstos nos mencionados diplomas legais;
Quanto á receita, a disponibilização de informações atualizadas incluindo natureza, valor de previsão e valor arrecadado; (art. 48-A, inciso II, da
LC 101/00);
Que sejam adotadas as providências necessárias para a regularização do Portal da Transparência.
Ressalto que a inobservância da presente Recomendação acarretará a adoção de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, pelo
Ministério Público, inclusive, o ajuizamento de Ação Civil Pública.
Outrossim, na forma do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, segunda parte, da Lei nº 8.625/93, sob penas da legislação, o Ministério Público, por
meio do Promotor de Justiça ao final assinado, REQUISITA que no prazo de 60 (sessenta) dias, seja encaminhada à sede da Promotoria de
Justiça de Altos/PI, resposta, por escrito, com observações expressas quanto ao recebimento, publicidade e posicionamento futuro a ser adotado
frente a seu conteúdo.
RESOLVE, por fim determinar, que seja encaminhada a presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí
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para a devida publicação no Diário Oficial do Ministério Público, bem como se remeta cópia ao Centro de Apoio Operacional de Combate à
Corrupção-CACOP.
São os termos da recomendação administrativa do Ministério Público do Estado
do Piauí.
Altos-PI, 22 de Junho de 2022.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 034/2022
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 010/2022
SIMP nº 000819-154/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,através da Promotoria de Justiça de Altos-PI, no uso das atribuições previstas no art. 32, XX,
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e com fulcro no disposto no art. 129, III e 225 da Constituição Federal e no art. 8º, § 1º, da Lei nº
7.347/85, e:
CONSIDERANDOque "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida" , entendido esse como o conjunto de condições, leis, inluências e interações de ordem física, química e biológica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas (art. 225, caput da Constituição Federal de 1988, e art. 3º, I, da Lei nº 6.938/81);
CONSIDERANDOque é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para as presentes e futuras
gerações;
CONSIDERANDOque é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, em especial o direito à saúde e ao meio ambiente hígido, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia (art.129, II);
CONSIDERANDOque o artigo 3º, inciso III, da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1.981, conceitua poluição como sendo a degradação da
qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente ... (a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da
população", (b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, ...., (e) lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões
ambientais estabelecidos;
CONSIDERANDO que a atividade de tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos é considerada efetiva ou potencialmente poluidora,
dependendo a sua localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação, dependerá de prévio licenciamento do órgão
ambiental competente - art. 2º, caput e § 1º, da Resolução CONAMA nº 237/97;
CONSIDERANDOque o art. 47, II, da Lei nº 12.305/2010, estabelece que são proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de
resíduos sólidos ou rejeitos: lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
CONSIDERANDOque entre os possíveis impactos ambientais dessa atividade compreendem-se a poluição do solo e a possível contaminação
das águas subterrâneas, pela infiltração de líquidos percolados e de chorume (líquido resultante da decomposição dos resíduos) que, ao não
serem coletados, drenados e tratados, infiltram pelo solo desprotegido, alcançando os lençóis subterrâneos de água, comprometendo sua
qualidade ambiental;
CONSIDERANDOque, visando a reverter esses fatos, há diversas formas de se obter o tratamento e destinação ambientalmente adequada dos
resíduos sólidos urbanos, como a reciclagem, compostagem, incineração, criação de centros de triagens ou construção e operacionalização de
aterros sanitários, tudo isso de acordo de com o volume de lixo produzido e a realidade de cada Município;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 54 da Lei nº 12.305/2010, "a disposição inal ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser
implantada até 31 de dezembro de 2020, exceto para os Municípios que até essa data tenham elaborado plano intermunicipal de resíduos sólidos
ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e que disponham de mecanismos de
cobrança que garantam sua sustentabilidade econômico-inanceira", admitindo-se, nesse último caso, prazos diferenciados1;
CONSIDERANDO que a prestação do serviço público de gerenciamento de resíduos sólidos é de titularidade do Município, conforme art. 30, V,
da Constituição Federal, que impõe aos Municípios a organização e prestação, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, dos
serviços públicos de interesse local, incluindo-se aí o saneamento básico, que contempla o tratamento dos resíduos urbanos;
RESOLVE
Instaurar o presente Inquérito Civil com vistas a:
Adotar as providências para a erradicação de eventual lixão existente no Município de Coivaras/PI e, em seguida, as relacionadas à recuperação
da área degrada e instalação e operação das atividades de disposição final ambientalmente adequada em outro local devidamente licenciado,
1. I - até 2 de agosto de 2021, para capitais de Estados e Municípios integrantes de Região Metropolitana (RM) ou de Região Integrada de
Desenvolvimento (Ride) de capitais;
- até 2 de agosto de 2022, para Municípios com população superior a 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010, bem como para Municípios
cuja mancha urbana da sede municipal esteja situada a menos de 20 (vinte) quilômetros da fronteira com países limítrofes;
- até 2 de agosto de 2023, para Municípios com população entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010; e
- até 2 de agosto de 2024, para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no Censo 2010.
DETERMINANDO:
O registro e autuação da presente Portaria;
A remessa eletrônica desta Portaria ao setor competente para fins de publicação no Diário Eletrônico do MPPI;
A expedição de ofício ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente comunicando a instauração do feito, anexando-se cópia
desta portaria;
A expedição de ofício para o Município de Coivaras/PI, requisitando, as seguintes informações e documentos:
Apresentar, no prazo de 30(trinta) dias, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que deverá contemplar, dentre outros aspectos técnicos,
também ações de caráter social, consistentes em:
Implantação de Programa Permanente de Separação Seletiva dos Resíduos Sólidos Recicláveis, através da realização de cursos, palestras,
encontros, etc., com o objetivo de capacitar e formar todos os seus empregados para a correta segregação dos resíduos sólidos produzidos nas
dependências da empresa ora notificada. Prazo de 60 (sessenta) dias para comprovação documental nos autos do resultado dos primeiros
trabalhos. A formação dos empregados para a separação seletiva dos resíduos sólidos recicláveis deverá demonstrar a importância do trabalho
realizado pelos catadores de materiais recicláveis, valorizando tal
atividade. A capacitação deverá ser continuada, devendo a empresa comprovar documentalmente a cada (06) seis meses o conjunto de ações
realizadas e resultados obtidos;
Formalizar termo de convênio/parceria com as organizações de catadores de materiais recicláveis de Coivaras, formalmente constituídas, com o
objetivo de fornecimento de todo o lixo reciclável produzido em todas as suas unidades e departamentos, estabelecendo o necessário "protocolo"
que deverá contemplar o volume e tipo do resíduo reciclável produzido diariamente, compatível com a descrição do PGRS, consignando tabela
dos dias e horários de quando deverá ocorrer a coleta pela organização dos catadores, facilitando a estes o acesso às suas dependências para
bom desenvolvimento do trabalho. Prazo de 30 (trinta) dias mediante apresentação a Secretaria de Meio Ambiente de Coivaras.
informações acerca da existência de cooperativas ou associações que congreguem catadores de lixo, com atuação direta no local de disposição
final de resíduos do Município de Coivaras/PI ou que promovam o reaproveitamento ou reciclagem dos resíduos urbanos coletados no município;
Nomeio como secretária para este procedimento, a Servidora Camila Barbosa, com fulcro no Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
Fixo o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para a conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogado pelo mesmo
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período, mediante ato
fundamentado submetido à revisão do CSMP/MPPI, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações. Por envolver direito indisponível que seja mantido sigilo no SIMP.
Registre-se e autue-se. Publique-se.
Altos-PI, 11 de Julho de 2022.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça

4.10. 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA 24877
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
31ª Promotoria de Justiça de Teresina
Notícia de Fato nº 05/2022 - SIMP nº 000556-426/2022
Noticiada: Intermed
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato nº 05/2022, que foi instaurada a partir da Manifestação nº 801/2022, oriunda da Ouvidoria do Ministério Público do
Estado do Piauí, na qual a reclamante relatou aumento abusivo no valor do Plano de Saúde Intermed, informando que a rede de atendimento é
muito limitada e não condiz com o que repassaram na contratação.
Após a instauração do procedimento no presente órgão, expediu-se ofício para a Intermed a fim de que apresentasse esclarecimentos sobre os
fatos relatados pela reclamante.
A Intermed encaminhou manifestação, tendo informado que a reclamante é beneficiária do plano de saúde coletivo, por intermédio da Associação
do Pessoal do Serviço Público de Caxias-APECS e que neste tipo contratual de plano de saúde coletivo, o reajuste é definido a partir da relação
comercial entre a empresa contratante e a operadora. Logo, entre a Operadora Intermed e a APECS.
Ademais, informou que o percentual de reajuste é estabelecido em decorrência do desequilíbrio econômico-atuarial do contrato, o que é
devidamente tratado com os dirigentes da Associação, em conformidade com a previsão contratual. Aduziu, ainda, que os planos de saúde
coletivos, diferentemente dos planos de saúde na modalidade individuais/familiares, não possuem índice de reajuste anual definido pela ANS.
Em seguida, foi enviado ofício à Associação do Pessoal do Serviço Público de Caxias (APECS), a fim de que prestasse esclarecimentos sobre os
fatos supracitados.
A associação encaminhou manifestação, esclarecendo que o serviço de plano de saúde oferecido é um plano coletivo e que nas regras
contratuais foi constatado o desequilíbrio atuarial entre receita e despesas assistenciais durante o período de apuração dos últimos 12 meses,
gerando prejuízo. Portanto, em consonância com a cláusula 12.1.7 item C, o reajuste atuarial técnico foi feito para atingir equilíbrio atuarial nos
próximos 12 meses do contrato.
É o relatório.
Da análise dos autos conclui-se que efetivamente não há subsídios para a continuidade do feito. A denúncia versa sobre possíveis
irregularidades relativas à aumento abusivo no valor do plano de saúde Intermed.
Conforme apurou-se, a reclamante é beneficiária do plano de saúde coletivo, por intermédio da Associação do Pessoal do Serviço Público de
Caxias e no referido tipo contratual de plano de saúde coletivo, o reajuste é definido a partir da relação comercial entre a empresa contratante e a
operadora.
Ademais, o percentual de reajuste é estabelecido em decorrência do desequilíbrio econômico-atuarial do contrato. Assim, em consonância com
cláusula 12.1.7 item C, o reajuste atuarial técnico foi feito para atingir equilíbrio atuarial nos próximos 12 meses do contrato.
Portanto, conforme os esclarecimentos prestados pela Intermed e Associação Pioneira de Assistência e Gestão em Saúde de Caxias, restou
comprovada a inexistência de qualquer prática abusiva.
Desta feita, tendo em vista que não foi praticada qualquer infração ao CDC, e, não havendo outras providências a serem adotadas, a 31ª
Promotoria de Justiça determina o arquivamento da Notícia de Fato, de acordo com o art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017.
Publique-se em DOEMP/PI.
Notifique-se a consumidora sobre o teor da presente Decisão, conforme disposto no art. 4º, §1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Expirado o prazo sem recurso, arquive-se, nos termos do art. 5º, da resolução supracitada, informando-se ao CSMP para fins de conhecimento.
Havendo recurso, voltem os autos conclusos ao Promotor de Justiça para adoção da providência que se mostrar cabível.
Cumpra-se.
Teresina/PI, 28 de julho de 2022.
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor de Justiça respondendo pela 31ª PJ

4.11. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA 24878
PROMOTORIADEJUSTIÇADEPAULISTANA-PI
Av. Marechal Deodoro, nº 1188 - Centro
PRÉDIODOFÓRUM-CEP:64750-000
Notícia de Fato nº 000520-188/2022
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato, instaurada nesta Promotoria de Justiça por meio do relato do Vereador Valdeci Arrais acerca do Decreto n°
088/2022, que antecipou a feira livre do Município de Paulistana para a data do dia 14/07/2022, sem obedecer aos critérios da Publicidade e
antecedência previstos na Lei Orgânica Municipal.
É o breve relato. Passa-se a decidir.
A instauração do presente procedimento teve como objetivo apurar a existência de irregularidade/ilegalidade na emissão do Decreto n° 088/2022,
que pudesse culminar em ato de Improbidade Administrativa.
No Despacho inicial, determinou-se o envio de Ofício para o Município de Paulistana para que se manifestasse, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, acerca dos fatos narrados. Após cumprida a diligência, verificou-se que não há lastro de materialidade que configure ato de improbidade
e/ou outro análogo, de modo que não subsiste a necessidade de continuidade das investigações.
Do exposto, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, realizando-se os procedimentos de praxe. Nos termos do art. 12º, da
Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, deixo de encaminhar o presente procedimento ao Conselho Superior do
Ministério Público do Estado do Piauí.
Paulistana-PI, 28 de Julho de 2022.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª PJ de Esperantina-PI, Respondendo pela PJ de Paulistana-PI (Portaria nº 3441/2019)

4.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA24879
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 09/2022 (Ref.: PP 31/2022 SIMP nº 000094-164/2022)
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EMENTA: "Anulação imediata do Processo Seletivo n° 01/2022, destinado a seleção de professores do Município de Batalha/PI"
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por sua representante signatária em exercício na Promotoria de Justiça de Batalha/PI, no uso de
suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26, incisos I,
e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDOque incumbi a este órgão Ministerial a defesa da ordem jurídica, do patrimônio público, do respeito aos princípios que norteiam
a administração pública e de outros interesses difusos e coletivos, bem como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e serviços de
relevância pública e pelos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia na forma do art.
127, "caput" e art. 25, inciso IV, alínea "b", da Lei nº 8.625/93;
CONSIDERANDOa relevância e a magnitude das atribuições conferidas ao Ministério Público no tocante à defesa do patrimônio público, por
força do art. 129, incisos II e III, da CF e das disposições da Lei nº 7.347/85;
CONSIDERANDO que o artigo 37 da Constituição da República prevê, no seu inciso II, a regra geral para acesso ao serviço público, ou seja, a
necessidade de concurso público, e, em seu inciso IX, traz a exceção a tal exigência, quando se tratar de contratação por tempo determinado, e
em caráter de excepcionalidade e urgência;
CONSIDERANDOque a educação é direito pública fundamental, nos termos do art.
º "caput" da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDOque a contratação por tempo determinado, mediante processo seletivo simplificado, deve ensejar suprimento de pessoal
exclusivamente perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas
em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de
concursos);
CONSIDERANDO que ofende os valores republicanos encartados na Constituição Federal de 1988 a contratação por tempo determinado,
instrumentalizada pela via do processo seletivo simplificado, quando a função é de exigibilidade permanente e a contratação não se dá por
excepcional necessidade temporária, concretamente motivada e devidamente amparada em lei;
CONSIDERANDO que a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal implica em nulidade do ato administrativo que
contratou irregularmente servidores públicos por tempo determinado, consoante disposto no art. 37, § 2º da CF, fazendo com que o agente
público, responsável por tal contratação irregular, venha a ressarcir os cofres públicos no montante nela gasto;
CONSIDERANDOque a recomendação é instrumento destinado à orientação de órgãos públicos ou privados, para que sejam cumpridas normas
relativas a direitos e deveres assegurados ou decorrentes das Constituições Federal e Estadual e serviços de relevância pública e social;
CONSIDERANDOque são princípios norteadores da Administração Pública, e de seus respectivos gestores, a legalidade, publicidade,
proporcionalidade, razoabilidade e igualdade;
CONSIDERANDOque, intempestivamente, pois já encerrado, por meio de informações colhidas no Procedimento Preparatório n° 31/2022 SIMP
n° 000094-164/2022 é possível constatar irregularidades ocorridas no processo de seleção simplificada destinado a contratação temporária de
professores, vigias, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, secretário escolar, técnico em informática, motorista categoria D e
formação de cadastro reserva do Município de Batalha, teste seletivo regido pelo edital n° 001/2022, com data inicial em 15/02/2022 e resultado
final em 13/03/2022, em razão de ofensa ao princípio da publicidade, ampla defesa e contraditório, não vinculação ao edital, ausência de
hipóteses legais para contratações temporárias e índice de gastos com pessoal acima do limite disposto n LRF;
CONSIDERANDOque durante o trâmite de tal Procedimento Preparatório se constatou que as principais irregularidades consistiram em:
Ofensa ao Princípio da Publicidade, consistente na não publicação no veículo do Diário Oficial dos Municípios de todos os atos do certame,
previstos em cronograma editalício;
Ofensa à ampla defesa e contraditório, visto que não houve análise aos recursos interpostos pelos candidatos;
Não vinculação ao edital, eliminando candidatos por hipóteses não previstas no edital e conferência à prova de caráter eliminatório à prova de
título, em desconformidade ao disposto no art. 37, II, CF;
Ausência de hipóteses legais para as contratações temporárias, descaracterizando a necessidade temporária de excepcional interesse público;
Índice de gastos com pessoal acima do limite disposto na LRF.
CONSIDERANDOque, entretanto, quer seja no acesso ao serviço público dado mediante concurso público, - regra geral -, ou mediante
contratação por tempo determinado, - exceção à regra -, o administrador público deve igual obediência aos princípios da impessoalidade,
legalidade, moralidade, publicidade e eficiência e que constitui ofensa aos referidos princípios o impedimento dos cidadãos em participar do
certame, quer por falhas técnicas ou outras razões que não estejam previstas em lei;
CONSIDERANDO o poder atribuído à Administração para anular os próprios atos, conforme previsão expressa do art. 53 da Lei nº 9.784/99, que
estabelece o dever de anular os atos eivados de vício de legalidade;
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Batalha/PI, Sr. JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário (a) Municipal de Educação, Sr. LUIZSEGUNDODECARVALHOSOBRINHO, o seguinte:
Dentro do prazo de 30 (trinta) dias determine a ANULAÇÃO DO PROCESSOSELETIVOSIMPLIFICADOdestinado a contratação temporária de
professores, vigias, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, secretário escolar, técnico em informática, motorista categoria D e
formação de cadastro reserva, teste seletivo regido pelo edital n° 001/2022, devendo ser realizado novo concurso obedecendo as normas legais
que regem o assunto;
Dê ampla publicidade à presente recomendação, divulgando-a em jornal de circulação local e no site da Prefeitura, para que todas as autoridades
municipais e munícipes fiquem cientes de que a não observância da presente recomendação importará ao transgressor a possibilidade da
responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/ 92, respeitando-se, assim, ao princípio da publicidade;
Remeta à Promotoria de Justiça de Batalha/PI, pelo e-mailpj_batalha@mppi.mp.br, as providências tomadas e a documentação hábil a provar o
seu fiel, 05(cinco)dias após otérminodo prazomencionado.
Em caso de não acatamento desta Recomendação, o Ministério Público informa que adotará as medidas legais necessárias a fim de assegurar a
sua implementação, inclusive através do ajuizamento da ação civil pública cabível, ressalvando-se, ainda, que a omissão injustificada poderá
configurar ato de improbidade administrativa.
Justiça.
PUBLIQUE-SEno Diário Oficial do MPPI e no quadro de avisos desta Promotoria de
COMUNIQUE-SEa expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional
de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Cumpra-se
Batalha-PI, datado e assinado digitalmente.
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça

4.13. 34ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24881
PORTARIA Nº 20/2022 - 34ªPJ-MPPI
INQUÉRITO CIVIL Nº 05/2022 - SIMP Nº 000231-344/2021
A 34ª Promotoria de Justiça de Teresina, por meio do Promotor de Justiça titular, no uso de suas atribuições legais,
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CONSIDERANDO a tramitação de Notícia de Fato instaurada nesta Promotoria de Justiça, versando sobre possível irregularidade/ilicitude na
obra de reforma do Centro de apoio pedagógico para atendimento às pessoas com deficiência visual - CAP-CENTRO, obra contratada pelo
Estado do Piauí, através da SEDUC, a ser realizada pela Construtora L.G Serviços Construções LTDA (contratada).;
CONSIDERANDO que se esgotou o prazo de tramitação da presente notícia de fato no SIMP, bem como visando dar continuidade à realização
das diligências deste feito;
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade, que norteiam a atuação da Administração
Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos (art. 129, III, da CF, arts. 5º, I, 8º, § 1º, e 21
da Lei n. 7.347/1985 e arts. 81 e segs. do CDC);
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade da apuração dos fatos em tela em sede de inquérito civil, os quais podem configurar ato de
improbidade administrativa.
RESOLVE:
INSTAURAR o presente inquérito civil visando à apuração de possível ato de improbidade administrativa, consubstanciado em
irregularidade/ilicitude na obra de reforma do Centro de apoio pedagógico para atendimento às pessoas com deficiência visual - CAP-CENTRO,
obra contratada pelo Estado do Piauí, através da SEDUC, a ser realizada pela Construtora L.G Serviços Construções LTDA (contratada).
DETERMINAR a realização das seguintes diligências:
2.1. Autuação do feito, observando-se o devido registro no SIMP e no livro próprio;
2.2. Envio da portaria ao setor de publicações da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, para a devida
publicação;
2.3. Comunicação ao CACOP da abertura deste procedimento;
2.4. Expedição de ofício ao CACOP, solicitado auxílio, nos termos do que dispõe o art. 55, II e VI, da LCE nº 12/93, com remessa de informações
técnico-jurídicas, bem como com a apresentando sugestão de diligências e de atuação a este órgão de execução.
Designo como secretários do procedimento preparatório instaurado os servidores lotados neste órgão ministerial.
Proceda-se à movimentações devidas no SIMP.
Cumpra-se.
Teresina-PI, 28 de julho de 2022.
(assinado digitalmente)
Edilsom Farias
Promotor de Justiça

4.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA 24882
PORTARIA Nº 020/2022
(Conversão de Notícia de Fato 045/2022 em Procedimento Preparatório 005/2022)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, artigo 26, incisos I, e artigo 27 e
parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e pelo Art. 8º, III da Resolução nº
174/2017 do CNMP e;
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 045/2022 (SIMP 000000013-072/2022), visando apurar a
competência para apurar um crime de trânsito;
CONSIDERANDO ter 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 para acompanhamento de eventual competência desta Promotoria de
Justiça;
CONSIDERANDO a necessidade de se oficiar novamento a Autoridade Policial que pode dirimir a incógnita e proceder com deflagração de
Procedimento Investigativo Criminal;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 1º da Resolução CNMP n.º 23/2007, o inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será
instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela de interesses ou direitos a cargo do Ministério Público, conforme legislação aplicável,
servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 6º da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser instaurado
procedimento preparatório para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º dessa
Resolução, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 045/2022 (SIMP 000000013-072/2022) em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, a fim de apurar p
competência para apurar um crime de trânsito, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria, acompanhada dos documentos que originaram sua instauração, conforme determina o art. 8º da Resolução nº
001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Atualize-se o procedimento integralmente no SIMP, para que ele passe tramitar apenas digitalmente, conforme afirma o § 2º, do art. 2º da Ato
Conjunto PGJ/CGMP Nº 06/2016;
Nomeio para secretariar o presente procedimento as servidoras Bianca Linhares Santos, Alexandre José Nunes Veras, Natália de Brito
Nascimento e Suzana Brito Cuglovice;
Seja remetida cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público do Combate à Corrupção (CACOP),
para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos.
Oficie-se a Polícia Rodoviária Federal - Unidade Operacional de Parnaíba para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe onde se localiza o KM 12
da BR 343, indicando além cidade e bairro, pontos de referência que facilitem a identificação do local exato.
Luís Correia-PI, 25 de julho de 2022.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 021/2022
(Procedimento Administrativo nº 016/2022)
Finalidade: Acompanhar a atuação as Administração Pública em razão de obra de reforma e edificação de uma farmácia, localizada ao
lado da padaria Santa Clara, nesta cidade, que está em desconformidade com os ditames legais.
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo art. 201, inciso VI da Lei
8.069/90 e pelo Art. 8º, III da Resolução nº 174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 033/2022 (SIMP 000301-197/2022), onde acompanha a
atuação as Administração Pública em razão de obra de reforma e edificação de uma farmácia, localizada ao lado da padaria Santa Clara, nesta
cidade, que está em desconformidade com os ditames legais;
CONSIDERANDO ter expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade de análise de documentação encaminhada pelo município e visando o acompanhamento do procedimento.
RESOLVE: Converter a Notícia de Fato nº 033/2022 (SIMP 000301-197/2022), em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 016/2022.
DETERMINO desde logo:
Nomeio para secretariar o procedimento os servidores Bianca Linhares Santos, Alexandre Jose Nunes Gomes, Natália Brito do Nascimento e
Suzana Brito Cuglovice.
O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
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;
Expeça-se OFÍCIO ao Diretor do Departamento de Recuperação de Crédito, Auditoria e Fiscalização Fazendária para informe, no prazo de 10
(dez) dias, qual será o posicionamento da Administração Municipal no que concerne ao a invasão de área pública constatada e quais serão as
medidas adotadas a sanar o problema;
Expeça-se OFÍCIO à Procuradoria do Município de Luís Correia-PI para informe, no prazo de 10 (dez) dias, qual será o posicionamento da
Administração Municipal no que concerne ao a invasão de área pública constatada e quais serão as medidas adotadas a sanar o problema;
Após a resposta, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor de Justiça

4.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA24883
Procedimento Preparatório nº 011/2021
SIMP 000201-174/2021
Objeto: AVERIGUAR A SUPOSTA ILEGALIDADE NO PROCESSO LICITATÓRIO QUE CULMINOU NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM A EMPRESA L. M. DAMASCENO EIRELI(PREGÃO ELETRÔNICO
07/2021), DEFLAGRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PI.
Investigados: A APURAR
EMENTA: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021,
REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE
TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM CONFORMIDADE AO ORDENAMENTO JURÍDICO
VIGENTE. REQUISITOS NECESSÁRIOS PRESENTES. EMPRESA VENCEDORA DO LOTE I E II DA LICITAÇÃO - L. M. DAMASCENO EIRELI
- DEVIDMAENTE HABILITADA. PREÇOS READEQUADOS E VALOR CONTRATADO ABAIXO DO VALOR ORÇADO. SEM PREJUÍZOS À
ADMISNITRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. LOTA III CANCELADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS APTOS A DAR
CONTINUIDADE A INVESTIGAÇÃO OU AJUIZAMENTO DE DEMANDA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. FALTA DE JUSTA CAUSA
PARA MANUTENÇÃO DO PROCEDIMENTO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público, tombado sob o nº 11/2021, instaurado após conversão da Notícia de Fato nº
019/2021, objetivando investigar supostas irregularidades no processo licitatório que culminou na prestação de serviços de recarga de toner
(Pregão Eletrônico 07/2021) e manutenção de impressoras com a empresa L. M. DAMASCENO EIRELI, deflagrado pela Prefeitura Municipal de
São João da Fronteira/PI no exercício financeiro de 2021.
Recebida a notícia de irregularidades, conforme ficha de atendimento em ID. 32939455, este Órgão Ministerial instaurou Notícia de Fato antea
necessidade de maiores apurações, determinando, naquela ocasião, diligências consistindo na extração de informações no sítio eletrônico do
Tribunal de Consta do Estado do Piauí - TCE/PI e da Prefeitura Municipal de São João da Fronteira, solicitando a esta, ainda, manifestação
acerca dos fatos, bem como cópia integral do processo licitatório Pregão Eletrônico n.º 07/2021 e possível contrato administrativo decorrente (ID.
33056706).
Extraídas as documentações necessárias de modo eletrônico, foram juntadas aos autos, presentes em ID. 33205341.
Notícia de Fato com prazo prorrogado, ante a necessidade do esclarecimento dos fatos, conforme despacho em ID. 33311428.
Em resposta ao solicitado, o município negou as irregularidades apontadas, informando que a licitação ocorreu na modalidade eletrônica,
amplamente publicada, havendo empresa selecionada e habilitada para os dois primeiros lotes, não havendo, contudo, empresas habilitadas para
o terceiro lote, o que culminouno seu cancelamento.
O município ressaltou que, no que se refere a preços abusivos na contratação em destaque, houve uma economia aos cofres públicos em quase
50% (cinquenta por cento) do valor orçado.
Por fim, franqueou a este Órgão Ministerial acesso a todo documentação referente ao Pregão Eletrônico nº 07/2021, conforme visualizado em ID.
33737372.
Ato contínuo, em cumprimento ao despacho em ID. 34270991, a Notícia de Fato nº 019/2021 foi convertida no Procedimento Preparatório de
Inquérito Civil Público nº 11/2021, por meio da Portaria nº 011/2021, que dormita em ID. 34270999.
Em seguida, foram extraídas do endereço eletrônico fornecido pela Prefeitura Municipal de São João da Fronteira toda a documentação
integrante do procedimento licitatório em análise, sendo juntados aos autos, como mostra ID. 34718101.
Adiante, foi solicitado à Presidente da Comissão de Licitação do Município de São João da Fronteira/PI, por emio do Ofício n.º 256/2022 MPE/GAB/2ªPJP (ID. 53211045), informações sobre a realização de estimação de preços para o Pregão Eletrônico em comento.
A solicitação foi devidamente atendida, com cotação de preços presente em ID. 53731604.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Vislumbra-se pelos esclarecimentos trazidos pelo município, bem como pelo lastro probatório produzido neste feito, carecer o presente
procedimento preparatório de inquérito civil de justa causa.
Em análise acurada ao procedimento licitatório posto à prova (Pregão Eletrônico nº 07/2021), percebe-se sua consonância com as Leis nº
8.666/1993 e 10.520/2022, indicando o procedimento ter ocorrido dentre da normalidade legal vigente no ordenamento jurídico pátrio, cumprindo
os requisitos necessários da Lei de Licitação e Contratos.
De início, o município apresentou cotação de preço realizado nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, ou seja, antes do edital, datado de 12 de
março de 2021, que embasaram a licitação ora analisada, enviando a este Órgão Ministerial cotações de empreso realizadas nas empresas
AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA; DALLA CÓPIAS, SERVIÇOS E VARIEDADES; POTTER SISTEMAS; PORTAL INFORMÁTICA,
SUPERKYO COPIADORAS E IMPRESSORAS; POLLO JET SERVIÇOS e CASA DO CARTUCHO RECICLADORA, conforme documento em ID.
53731604.
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Publicado o edital, as propostas eletrônicas foram realizadas e as empresas habilitadas, tudo conforme atas, homologação e adjudicação
presentes em ID. 34718101.
A empresa L. M. DAMASCENO EIRELI sagrou-se vencedoras dos dois primeiros lotes da licitação, repeitando o procedimento, em primeira
imagem, às regras norteadoras e a transparência necessária.
Não havendo empresa habilitada, houve o cancelamento do terceiro lote da licitação.
Urge destacar que a licitação estava orçada no valor de R$ 439.376,33 (quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais
e trinta e três centavos), como mostra o seu edital. Porém o final da contratação, após proposta readequada apresentada pela empresa
vencedora dos lotes I e II (ID. 34718101), foi de R$ 196.680,00 (cento e noventa e seis mil e seiscentos e oitenta reais), ou seja, bem
menor do que o valor orçado inicialmente.
Outrossim, não foi possível reunir elementos que evidenciasse a desnecessidade na contratação dos serviços, concluindo, assim, com
a provas reunidas neste feito, inexistências de preços abusivos.
Com isso, traçadas estas premissas, entendemos faltar justa causa para conversão do presente procedimento em inquérito civil, tão pouco o
ajuizamento de ações judiciais.
Assim sendo, e por entender esgotadas as diligências necessárias, não vislumbramos lastro probatório mínimo a dar continuidade a investigação
ou até mesmo ao ajuizamento de qualquer demanda. Falta, portanto, justa causa a manutenção deste procedimento.
O Inquérito Civil é um procedimento administrativo preparatório (inquisitorial) que poderá ensejar uma futura ação civil pública. Necessário,
portanto, que este seja instaurado mediante uma justa causa, pois ela é necessária para salvaguardar os direitos fundamentais do cidadão em ter
a sua vida privada, honra, intimidade e imagem preservados.
Defendendo a necessidade de haver a justa causa para a instauração do inquérito civil público, Hugo Nigro Mazzili afirma sobre o tema que: "É
certo que a instauração de um inquérito civil pressupõe seu exercício responsável, até porque, se procedida sem justa causa poderá ser trancado
por meio de mandado de segurança" MAZZILI, Hugo Nigro. O Inquérito Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 162.).
Assim, da mesma forma que ocorre na esfera penal, tem-se por ilegítima a instauração de inquérito civil sem a presença de elementos mínimos
(provas) capazes de estabelecerem a real correspondência entre a conduta ilícita praticada pelo investigado e a descrição da infração prevista
em Lei.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a necessidade de Justa Causa para instauração ou tramitação do Inquérito Civil, pelo que
transcrevemos a ementa abaixo:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANCAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL PARA APURAÇÃO DE ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - JUSTA CAUSA - PRESCRIÇÃO. 1. Somente em situações excepcionais,
quando comprovada, de plano, atipicidade de conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, é possível o
trancamento de inquérito civil. 2. Apuração de fatos típicos (artigo 9º da Lei nº 8.429/92), com indícios suficientes de autoria desmentem a
alegação de inviabilidade da ação de improbidade. 3. Denúncia anônima pode ser investigada, para comprovarem-se fatos ilícitos, na defesa do
interesse público. 4. A ação civil de ressarcimento por ato de improbidade é imprescritível, inexistindo ainda ação contra o impetrante. 5. Recurso
ordinário desprovido.
(STJ - RMS: 30510 RJ 2009/0181206-6, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 17/12/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 10/02/2010) - grifos acrescidos.
Logo, entendemos não haver justa causa para continuidade do presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil ou ajuizamento da
demanda, sendo de rigor o seu arquivamento.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL, o que faço com
fulcro no art. 9º da Lei 7.347/85 e art. 10 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE
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).
Comunique-se, via SEI, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Expedientes necessários.
Piracuruca/PI, datado e assinado eletronicamente.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

4.16. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS24884
PPICP Nº 02/2019
SIMP Nº 000462-212/2019
RECOMENDAÇÃO N° 01/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. pela Promotoria de Justiça infra firmada, no uso de suas atribuições legais e institucionais,
conferidas pelo art. 129. incisos II e III, da Constituição Federal, pelo art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625/93 e pelo art. 12, XVIII da
Lei Complementar Estadual n° 12/1993. e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, CF);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos 5Segurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, I1, CF), bem como promover o
inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social. do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos
(art. 129, III, CF);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, ao solicitar a frequência dos vereadores de Alegrete do Piauí - PI constatou diversas faltas às
sessões ordinárias;
CONSIDERANDO que o Ministério Público requisitou informações ao Presidente da aludida casa Sr. CONSTÂNCIO NICOLAU RAMOS, sobre
como seriam os descontos na folha de pagamento dos membros, com este respondendo que se aplicaria o parágrafo único, do art. 53, do
Regimento Interno da mencionada Casa;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 53. par. único, do Regimento Interno da Câmara de Vereados de Alegrete do Piauí - PI:
Art. 53.
Par. Único: Neste caso, faltando às sessões da Câmara o servidor terá descontado de seus vencimentos ou salários o valor do jeton a que tinha
direito
CONSIDERANDO que no ano de 2017 faltaram os seguintes vereadores às Sessões, sem aparente justificativa: FIRMINO PEDRO DE SOUSA,
MATEUS VICENTE RAMOS, MANOEL JOÃ0 RAMOS, CONSTANTINO NICOLAU RAMOS, CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS, MANOEL
ROBERES DE ALENCAR RAMOS, LUIS CARLOS RAMOS RODRIGUES e PAULO LUCEMBERG DE ALENCAR;
CONSIDERANDO que no ano de 2018 faltaram os seguintes vereadores às sessões, sem aparente justificativa: PAULO LUCEMBERG DE
ALENCAR, MATEUS VICENTE RAMOS, MANOEL JOÃO RAMOS, MANOEL ROBERES DE ALENCAR RAMOS, FIRMINO PEDRO DE SOUSA,
ERASMO DE ARAUJO LIMA, CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS, LUIS CARLOS RAMOS RODRIGUES;
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CONSIDERAND0 que o Ministério Público requisitou a folha de pagamento dos vereadores da Câmara de Alegrete do Piauí - PI nos anos de
2017 e 2018, não existindo nos documentos apresentados, aparentemente, qualquer desconto;
CONSIDERANDO que o Sr. CONSTÂNCIO NICOLAU RAMOS enviou uma consulta ao órgão Ministerial se o correto seria efetuar os descontos
de todos os vereadores ou apenas dos que sejam servidores públicos optantes por uma das remunerações por incompatibilidade de horários;
CONSIDERANDO que tal questionamento por parte do Sr. CONSTÂNCIO NICOLAU RAMOS aparenta, em tese. uma tentativa de causar uma
mora excluindo-se de tal responsabilidade em data futura;
CONSIDERANDO que este Órgão Ministerial anteriormente encaminhou Recomendação nº 003/2020 à referida Câmara de Vereadores da
Cidade de Alegrete do Piauí.
CONSIDERANDO sessão ordinária de julgamento nº 1346º na qual determina a expedição de nova recomendação à Câmara de Vereadores da
Cidade de Alegrete do Piauí, para possível revisão e atualização do Regime Interno da referida Câmara;
RESOLVE RECOMENDAR à Câmara de Vereadores da Cidade de Alegrete do Piauí que:
a) deem início a Revisão e atualização do seu Regimento Interno;
b) comuniquem a esta Promotoria de Justiça as providências adotadas no prazo máximo de 10 dias úteis;
COMUNIQUE-SE a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, ao CACOP, e à Câmara de Vereadores de Alegrete
do Piauí - PI.
RESOLVE por fim determinar, que seja encaminhada a presente Recomendação ao Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí para a
devida publicação e que se proceda ao arquivamento desta Recomendação em pasta desta Promotoria.
Fronteiras-PI, 06 de Julho de 2022
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. EXTRATO DO CONTRATO Nº 32/2022/PGJ 24865
EXTRATO DO CONTRATO N° 32/2022/PGJ
a) Espécie: Contrato n°. 32/2022, firmado em 28 de julho de 2022, entre a Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a
empresa BONANZA COMÉRCIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
09.344.418/0001-90;
b) Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, COM FORNECIMENTO DE
PEÇAS, de aparelhos de ar condicionado tipo split, bebedouro, frigobar e geladeira, bem como para a instalação, desinstalação e substituição de
aparelhos de ar condicionado (tipo split) de propriedade do Ministério Público do Estado do Piauí, instalados na sede da Procuradoria-Geral de
Justiça e outros órgãos do MPPI, nas cidades do interior do Estado do Piauí (SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MUNICÍPIO COM ATÉ
400 KM DE DISTÂNCIA DE TERESINA - REGIÃO SUL DO PIAUÍ), conforme especificações e quantidades contidas no Termo de Referência
(Anexo I) e Anexo do contrato;
c) FundamentoLegal: Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e do Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa:nº. 19.21.0010.0001493/2022-77;
e) ProcessoLicitatório: Pregão Eletrônico n.º 08/2021(Ata de Registro de Preços nº 25/2021);
f) Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data desua assinaturae encerramento na mesma
data do ano seguinte ao da assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, tendo
eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993;
g)Valor: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 34.400,00, dos quais, R$ 7.000,00 (sete mil reais) são referentes ao fornecimento de
peças e R$ 27.400,00 (vinte sete mil e quatrocentos reais) referente a serviços;
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101;Projeto/Atividade: 2000;Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 e
3.3.90.39 - Nota de Empenho: 2022NE00704 e 2022NE00705;
i) Signatários: pela contratada: Sr. José Wilson Batista Vieira, CPF (MF) nº ***.126.473-** e contratante, Hugo de Sousa Cardoso,
Subprocurador de Justiça Institucional.
ANEXO I
LOTE V
EMPRESA VENCEDORA: BONANZA COM. SERV INSTAL E MANUT ELETRIC A EM GERAL LTDA CNPJ Nº º 09344418/0001-90;
REPRESENTANTE: José Wilson Batista Vieira; TELEFONE: tel: 86 99993 0034 E-mail: licitação.bonanza@gmail.com.br
Item

Especificação

Qtd registrada

Qt. Solcitada

Valor Unitário

Valor Total

1

M a n u t e n ç ã o
preventiva, SEM
REPOSIÇÃO DE
P E Ç A S ,
d e
arcondicionado tipo
split de 12.000 até
18.000 BTUS,
incluindo limpeza e
lubrificação em geral.

60

35

R$ 150,00

R$ 5.250,00

2

M a n u t e n ç ã o
preventiva, SEM
REPOSIÇÃO DE
P E Ç A S ,
d e
arcondicionado tipo
split de 22.000 até
30.000 BTUS,
incluindo limpeza e
lubrificação em geral

20

8

R$ 150,00

R$ 1.200,00

3

M a n u t e n ç ã o
preventiva, SEM
REPOSIÇÃO DE

13

3

R$ 150,00

R$ 450,00
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P E Ç A S ,
d e
arcondicionado tipo
split de 36.000 até
60.000 BTUS,
incluindo limpeza e
lubrificação em geral.

4

M a n u t e n ç ã o
corretiva, SEM
REPOSIÇÃO DE
P E Ç A S ,
d e
arcondicionado tipo
split de 12.000 a
18.000 Btus

30

15

R$ 400,00

R$ 6.000,00

5

M a n u t e n ç ã o
corretiva, SEM
REPOSIÇÃO DE
P E Ç A S ,
d e
arcondicionado tipo
split de 22.000 a
30.000 Btus

20

12

R$ 400,00

R$ 4.800,00

7

M a n u t e n ç ã o
preventiva, SEM
REPOSIÇÃO DE
P E Ç A S ,
d e
bebedouro tipo
garrafão e/ou
bebedouro de
parede, frigobar e
geladeira.

15

7

R$ 200,00

R$ 1.400,00

13

Desinstalação de arcondicionado tipo
split de 12.000 até
18.000 BTUS.

18

10

R$ 150,00

R$ 1.500,00

16

Reposição/Recarga
de
gás
para
arcondicionados do
tipo split.

22

17

R$ 400,00

R$ 6.800,00

VALO R TOTAL

R$ 27.400,00

VALOR DAS PEÇAS

R$ 7.000,00

VALOR TOTAL LOTE V- - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MUNICÍPIO COM ATÉ 400 KM DE DISTÂNCIA
DE TERESINA - REGIÃO SUL DO PIAUÍ

R$ 34.400,00

OBSERVAÇÃO: Os municípios do lote 5 englobam: Acauã, Alegrete Do Pi, Alvorada Do Gurguéia, Anísio De Abreu, Antônio Almeida, Avelino
Lopes, Baixa Grande Do Ribeiro, Barreira Do Pi, Bela Vista Do Pi, Bertolínia, Betânia Do Pi, Bom Jesus, Bonfim Do Pi, Brejo Do Pi, Campo
Alegre Do Fidalgo, Canavieira, Canto Do Buriti, Capitão Gervásio Oliveira, Caracol, Caridade Do Pi, Conceição Do Canindé, Coronel José
Dias, Corrente, Cristalândia, Cristino Castro, Curimatá, Currais, Curral Novo Do Pi, Dirceu Arcoverde, Dom Inocêncio, Fartura Do Pi, Francisco
Macedo, Fronteiras, Gilbués, Guaribas, Jacobina Do Pi, João Costa, Lagoa Do Barro Do Pi, Manoel Emídio, Marcolândia, Monte Alegre, Morro
Cabeça No Tempo, Nova Santa Rita, Paes Landim, Palmeira Do Pi, Parnaguá, Patos Do Pi, Paulistana, Pedro Laurentino, Pio Ix, Queimada
Nova, Redenção Do Gurguéia, Riacho Frio, Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena, Santa Luz, São Braz Do Pi, São Gonçalo Do Gurguéia, São
João Do Pi, São Julião, São Lourenço Do Pi, São Raimundo Nonato, Sebastião Barros, Simões, Socorro Do Pi, Tamboril Do Pi,
Teresina (PI), 29 de julho de 2022.

5.2. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2022 REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO24887
RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº 27/2022
A Pregoeirado MP-PI, Érica Patrícia Martins Abreu,devidamente designadapor meio da PortariaPGJnº 1139/2022,torna público para
conhecimento dos interessados, o resultado final do julgamento e classificação da Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico, tendo a sessão
eletrônica sido realizada no dia 30.06.2022.
Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisiçãode gêneros alimentícios para os eventos do Ministério Público
do Estado do Piauí, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital).
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$4.442,00

R$4.400,00

R$ 42,00

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:LUCYVALDO A PIAUILINO -ME
CNPJ:22.897.212/0001-23
ENDEREÇO:Av. Centenário, nº 3016, Bairo Aeroporto em Teresina -Piauí
REPRESENTANTE:Lucyvaldo Alves Piauilino
Página 23

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1148 Disponibilização: Sexta-feira, 29 de Julho de 2022 Publicação: Segunda-feira, 1 de Agosto de 2022

CPF:***.063.293-**
FONE:(86) 3214- 4187/9 9835 - 3920
E-MAIL:ludistribuidora@outlook.com
ITE
M

DESCRIÇÃO

UNID
.

QT
D

MARCA

VALORUNI
T.

VALORTOT
AL

1

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

pct.

200

DANE

R$ 4,00

R$ 800,00

2

Biscoito cream cracker - Biscoito salgado sem glúten e lactose
características: amido de milho, farinha de milho, margarina vegetal gorduras
e óleos vegetais, água, sal, emulsificante. Embalagem: saco de polietileno
atóxico, dupla embalagem, transparente, resistente, lacrado, contendo peso
líquido de 400g. Caso no momento da entrega não tenha pacote de 400g
disponível, poderá ser realizada a proporção de acordo com a embalagem
fornecida desde que seja mantido o valor registrado por cada 400 gramas
entregue e o total máximo registrado neste Termo de Referência. Fabricação:
máximo de 60 dias validade: mínimo de 10 meses. A rotulagem deve conter
no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de
validade, lote e informações nutricionais. Produto de primeira qualidade.
Marcas de referência: Marilam, Richester, Fortaleza ou de qualidade
correspondente.

pct..

100

POTY

R$ 6,01

R$ 601,00

3

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

frasc
o.

100

3
CORAÇÕ
ES

R$29,99

R$2.999,00

Valor totalpara o lote R$: 4.400,00(quatro mil e quatrocentos reais)
Érica Patrícia Martins Abreu
Pregoeirado MP/PI

5.3. HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2022 - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO24888
HOMOLOGAÇÃO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatórioPregão Eletrônico nº 27/2022,que tem comoobjeto o"Registro de
preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para e eventual aquisição deaquisiçãode gêneros alimentícios para os eventos do Ministério Público do
Estado do Piauí, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital),atendendo a sua tramitação e Legislação
pertinente,HOMOLOGOa presente Licitação.
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$4.442,00

R$4.400,00

R$ 42,00

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:LUCYVALDO A PIAUILINO -ME
CNPJ:22.897.212/0001-23
ENDEREÇO:Av. Centenário, nº 3016, Bairo Aeroporto em Teresina -Piauí
REPRESENTANTE:Lucyvaldo Alves Piauilino
CPF:***.063.293-**
FONE:(86) 3214- 4187/9 9835 - 3920
E-MAIL:ludistribuidora@outlook.com
ITE
M

DESCRIÇÃO

UNID
.

QT
D

MARCA

VALORUNI
T.

VALORTOT
AL

1

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

pct.

200

DANE

R$ 4,00

R$ 800,00

2

Biscoito cream cracker - Biscoito salgado sem glúten e lactose

pct.

100

POTY

R$ 6,01

R$ 601,00
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características: amido de milho, farinha de milho, margarina vegetal gorduras
e óleos vegetais, água, sal, emulsificante. Embalagem: saco de polietileno
atóxico, dupla embalagem, transparente, resistente, lacrado, contendo peso
líquido de 400g. Caso no momento da entrega não tenha pacote de 400g
disponível, poderá ser realizada a proporção de acordo com a embalagem
fornecida desde que seja mantido o valor registrado por cada 400 gramas
entregue e o total máximo registrado neste Termo de Referência. Fabricação:
máximo de 60 dias validade: mínimo de 10 meses. A rotulagem deve conter
no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de
validade, lote e informações nutricionais. Produto de primeira qualidade.
Marcas de referência: Marilam, Richester, Fortaleza ou de qualidade
correspondente.

3

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

frasc
o.

100

3
CORAÇÕ
ES

R$29,99

R$2.999,00

Valor totalpara o lote R$: 4.400,00(quatro mil e quatrocentos reais)
Dr. Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

5.4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2022 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL - REPUBLICAÇÃO POR
INCORREÇÃO24889
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0428.0012505/2022-93
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO: por lote
OBJETO: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de gêneros alimentícios para os eventos do Ministério
Público do Estado do Piauí, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital).
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 30/06/2022
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 04/07/2022
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08/07/2022
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 08/07/2022
DATA DA PROPOSTA: 30/06/2022
PREGOEIRA: Érica Patrícia Martins Abreu
COORDENADORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EM EXERCÍCIO: Tuany de Sousa França
APÊNDICE I
Errata: Onde se lê: Item 1 - Qtd.: 2000;Leia-se: Item 1 - Qtd.: 200.
EMPRESA VENCEDORA: LUCYVALDO A PIAUILINO -ME
CNPJ: 22.897.212/0001-23
ENDEREÇO: Av. Centenário, nº 3016, Bairo Aeroporto em Teresina -Piauí
REPRESENTANTE: Lucyvaldo Alves Piauilino
CPF: ***.063.293-**
FONE: (86) 3214- 4187/9 9835 - 3920
E-MAIL: ludistribuidora@outlook.com
ITE
M

DESCRIÇÃO

UNID
.

Q T
D.

MARCA

VALO
R
UNIT.

1

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

pct.

200

DANE

R
$
4,00

2

Biscoito cream cracker - Biscoito salgado sem glúten e lactose características: amido de milho,
farinha de milho, margarina vegetal gorduras e óleos vegetais, água, sal, emulsificante.
Embalagem: saco de polietileno atóxico, dupla embalagem, transparente, resistente, lacrado,
contendo peso líquido de 400g. Caso no momento da entrega não tenha pacote de 400g
disponível, poderá ser realizada a proporção de acordo com a embalagem fornecida desde que
seja mantido o valor registrado por cada 400 gramas entregue e o total máximo registrado neste
Termo de Referência. Fabricação: máximo de 60 dias validade: mínimo de 10 meses. A
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data
de validade, lote e informações nutricionais. Produto de primeira qualidade. Marcas de referência:
Marilam, Richester, Fortaleza ou de qualidade correspondente.

pct.

100

POTY

R
$
6,01
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3

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

frasc
o.

100

3
CORAÇÕ
ES

R
$
29,99

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 29 DE JULHO DE 2022.
Dr. Hugo de Sousa Cardoso - Subprocurador de Justiça Institucional

5.5. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2022
24890

RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº25/2022
A Pregoeirado MP-PI,Érica Patrícia Martins Abreu,devidamente designadapor meio da PortariaPGJnº1139/2022,torna público para conhecimento
dos interessados, o resultado final do julgamento e classificação da Licitação, na ModalidadePregãoEletrônico,tendo a
sessãoeletrônicasidorealizadanodia 15.07.2022.
Objeto:Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de computadores e monitores extras paraatender às
necessidades dos órgãos e setores do MP-PI bem como atualização tecnológica do parque computacional,conforme especificações contidas no
Termo de Referência (Anexo I).
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 27.658.800,00

R$ 18.088.200,00

R$ 9.570.600,00

EMPRESA VENCEDORA:Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda.
CNPJ:07.275.920/0001-61
ENDEREÇO:Estrada Municipal Jose Costa De Mesquita, Nº 200 - Complemento: Módulos 5 a 10
CEP: 13.337 - 200 - Bairro: Chácara Alvorada,Indaiatuba - SP
REPRESENTANTE:Augusto Rosa Filho,CPF:***.010.888-**
REPRESENTANTE: Valter Antonio Sgroi Artea,CPF: ***.061.248-**
FONE:11 996 546 569/ 11 2112 1083
E-MAIL:mmisumi@lenovo.com; lrizzardi@lenovo.com
Item

Especificação

Qtd.
1300 (Fundo de Modernização do Ministério
Público do Estado do Piauí)

1

Computador All-in-one.
Marca:Lenovo
Modelo:Monitor TIO 24 +
ThinkCentre M75q

Qtd. Total

Valor unitário

Valor Total

2600

R$ 5.862,00

R
$
15.241.200,00

1300 (Fundo Estadual de Proteção e Defesa
do Consumidor)

R
$
15.241.200,00

Valor total
EMPRESA VENCEDORA:Torino Informática Ltda
CNPJ:03.619.767/0005-15
ENDEREÇO:Av. 600, s/n, Quadra 15, Módulo 10, Setor Industrial, TIMS, CEP:220.807.218-95, Serra - ES
REPRESENTANTE: Rodrigo do Amaral Rissio,CPF:***.807.218-**
FONE:(15) 3233-9320
E-MAIL:isaias.filho@grupotorino.com.br
Item

Especificaç
ão

2

Monitor LED
Marca:AOC
Modelo:24P
1U

Qtd.
1300 (Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado
do Piauí)

Qtd. Total

V a l o r
unitário

Valor Total

2600

R$ 1.095,00

R
$
2.847.000,00

1300(Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor)
R
$
2.847.000,00

Valor total
Érica Patrícia Martins Abreu
Pregoeirado MP/PI

5.6. HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/202224891
HOMOLOGAÇÃO
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatórioPregão Eletrônico nº 25/2022,que tem comoobjeto o "registro de
preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de computadores e monitores extras para atender às necessidades dos órgãos
e setores do MP-PI bem como atualização tecnológica do parque computacional, conforme especificações contidas no Termo de Referência
(Anexo I)",atendendo a sua tramitação e Legislação pertinente,HOMOLOGOa presente Licitação.
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 27.658.800,00

R$ 18.088.200,00

R$ 9.570.600,00

EMPRESA VENCEDORA:Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda.
CNPJ:07.275.920/0001-61
ENDEREÇO:Estrada Municipal Jose Costa De Mesquita, Nº 200 - Complemento: Módulos 5 a 10
CEP: 13.337 - 200 - Bairro: Chácara Alvorada,Indaiatuba - SP
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REPRESENTANTE:Augusto Rosa Filho,CPF:***.010.888-**
REPRESENTANTE: Valter Antonio Sgroi Artea,CPF: ***.061.248-**
FONE:11 996 546 569/ 11 2112 1083
E-MAIL:mmisumi@lenovo.com; lrizzardi@lenovo.com
Item

Especificação

Qtd.
1300 (Fundo de Modernização do Ministério
Público do Estado do Piauí)

1

Computador All-in-one.
Marca:Lenovo
Modelo:Monitor TIO 24 +
ThinkCentre M75q

Qtd. Total

Valor unitário

Valor Total

2600

R$ 5.862,00

R
$
15.241.200,00

1300 (Fundo Estadual de Proteção e Defesa
do Consumidor)

R
$
15.241.200,00

Valor total
EMPRESA VENCEDORA:Torino Informática Ltda
CNPJ:03.619.767/0005-15
ENDEREÇO:Av. 600, s/n, Quadra 15, Módulo 10, Setor Industrial, TIMS, CEP:220.807.218-95, Serra - ES
REPRESENTANTE: Rodrigo do Amaral Rissio,CPF:***.807.218-**
FONE:(15) 3233-9320
E-MAIL:isaias.filho@grupotorino.com.br
Item

Especificaç
ão

2

Monitor LED
Marca:AOC
Modelo:24P
1U

Qtd.
1300 (Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado
do Piauí)

Qtd. Total

V a l o r
unitário

Valor Total

2600

R$ 1.095,00

R
$
2.847.000,00

1300 (Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor)
R
$
2.847.000,00

Valor total
Dr.Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

5.7. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 32/2022 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL24892
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0016.0010528/2022-94
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO: por lote
OBJETO: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de computadores e monitores extras para atender às
necessidades dos órgãos e setores do MP-PI bem como atualização tecnológica do parque computacional, conforme especificações contidas no
Termo de Referência (Anexo I).
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 15/07/2022
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 19/07/2022
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 29/07/2022
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 29/07/2022
DATA DA PROPOSTA: 15/07/2022
PREGOEIRA: Érica Patrícia Martins Abreu
COORDENADORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EM EXERCÍCIO: Tuany de Sousa França
APÊNDICE I
EMPRESA VENCEDORA: Torino Informática Ltda
CNPJ: 03.619.767/0005-15
ENDEREÇO: Av. 600, s/n, Quadra 15, Módulo 10, Setor Industrial, TIMS, CEP:220.807.218-95, Serra - ES
REPRESENTANTE: Rodrigo do Amaral Rissio, CPF: ***.807.218-**
FONE: (15) 3233-9320
E-MAIL: isaias.filho@grupotorino.com.br
Item

Especificação

Qtd.

Qtd. Total

Valor unitário

2

Monitor LED
Marca: AOC
Modelo: 24P1U

1300 (Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado
do Piauí)

2600

R$ 1.095,00

1300(Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 29 DE JULHO DE 2022.
Dr. Hugo de Sousa Cardoso - Subprocurador de Justiça Institucional

6. GESTÃO DE PESSOAS
[]

6.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI24876
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1132/2022
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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 19.21.0015.0020841/2022-48:
RESOLVE:
CONCEDERà servidoraLIANA PEREIRA RICARDO, Assessora Ministerial, matrícula nº 15407, lotada junto à Coordenadoria de Recursos
Humanos do MPPI, 01 (um) dia de folga, para ser fruído no dia29 de agostode 2022,sem que recaia descontos sob o auxílio alimentação, como
compensação em razão de atuação na prestação de serviço extraordinário de digitalização de documentos no período de 18 e 25 de janeiro de
2020 e 08 e 15 de fevereiro de 2020,conformePORTARIA PGJ Nº 792/2020.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1133/2022
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 19.21.0161.0018461/2022-38,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de19 a 24 de julho de 2022, 06(seis)dias de licença para tratamento de saúde à servidoraFERNANDA TEIXEIRA DE
ALMEIDA, Assessora de Promotoria de Justiça, matricula nº 15541, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, conforme
perícia médica oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus
efeitos ao dia 19 de julho de 2022.
Teresina (PI), 29 de julho de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 995/2022- Republicação por incorreção
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº19.21.0020.0019044/2022-89:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de05 a 09 de julho de 2022,05 (cinco)dias de licença para tratamento de saúde doservidorANTÔNIO FRANCISCO
DOS SANTOS LIMA, Técnico Ministerial, matrícula nº 264, lotado junto aoPROCON., nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar
Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 05 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1134/2022
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 19.21.0144.0020908/2022-87:
RESOLVE:
CONCEDER01 (um)dia de folga,no dia 01 de agosto de 2022, àservidoraLUCENIA DA SILVA LIMA, Assessora de Promotoria de Justiça,
matrícula nº 15552, lotada junto à Promotoria de Justiça de Inhuma, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de
compensação em razão do comparecimento aos Plantões Ministeriais dos dias 09/05/2021 e 30/12/2021, conforme certidões expedidas pela
Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
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