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1. CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. PORTARIAS CGMP/PI24935
PORTARIA Nº 40/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso III da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDO o Ato n° 05/2020-CGMP/PI, que dá novo disciplinamento sobre as normas gerais que regulam as atividades das Correições
Ordinárias, Correições Extraordinárias e das Visitas de Inspeções nos Órgãos de Execução, Centros de Apoio Operacional e Grupos de Atuação
Especial.
CONSIDERANDO o Ato nº 07/2021 -CGMP-PI, que estabelece o calendário de correições ordinárias para o período de janeiro/2022 a
dezembro/2022.
R E S O L V E:
I - Realizar CORREIÇÃO ORDINÁRIA nas atividades da 4ª Promotoria de Justiça de PICOS-PI no dia 18 de agosto do corrente ano;
II - Determinar que a correição seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público bem como de forma presencial, com visita da equipe da Corregedoria na sede da Promotoria;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail
corregedoria@mppi.mp.br, assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação
necessária para instrui-lo. e encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente
(.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx .odt ou .rtf) no prazo de 10 (dez) dias;;
IV - Para a realização da atividade de correição, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias e extrajudicias, bem como acesso franqueado a todas as pastas da Promotoria de Justiça;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dr. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. João Paulo Santiago Sales; Dr. Édsel de Oliveira
Costa Belleza do Nascimento, para auxiliarem nos trabalhos da correição;
VI- Abram-se os correspondentes autos virtuais individualizados para melhor operacionalização das avaliações;
VII - Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à correição ordinária;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 1º de agosto de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI
PORTARIA Nº 41/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso III da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDO o Ato n° 05/2020-CGMP/PI, que dá novo disciplinamento sobre as normas gerais que regulam as atividades das Correições
Ordinárias, Correições Extraordinárias e das Visitas de Inspeções nos Órgãos de Execução, Centros de Apoio Operacional e Grupos de Atuação
Especial.
CONSIDERANDO o Ato nº 07/2021 -CGMP-PI, que estabelece o calendário de correições ordinárias para o período de janeiro/2022 a
dezembro/2022.
R E S O L V E:
I - Realizar CORREIÇÃO ORDINÁRIA nas atividades da 5ª Promotoria de Justiça de PICOS-PI no dia 18 de agosto do corrente ano;
II - Determinar que a correição seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público bem como de forma presencial, com visita da equipe da Corregedoria na sede da Promotoria;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail
corregedoria@mppi.mp.br, assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação
necessária para instrui-lo. e encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente
(.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx .odt ou .rtf) no prazo de 10 (dez) dias;;
IV - Para a realização da atividade de correição, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias e extrajudicias, bem como acesso franqueado a todas as pastas da Promotoria de Justiça;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dr. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. João Paulo Santiago Sales; Dr. Édsel de Oliveira
Costa Belleza do Nascimento, para auxiliarem nos trabalhos da correição;
VI- Abram-se os correspondentes autos virtuais individualizados para melhor operacionalização das avaliações;
VII - Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à correição ordinária;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 1º de agosto de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI
PORTARIA Nº 42/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso III da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDO o Ato n° 05/2020-CGMP/PI, que dá novo disciplinamento sobre as normas gerais que regulam as atividades das Correições
Ordinárias, Correições Extraordinárias e das Visitas de Inspeções nos Órgãos de Execução, Centros de Apoio Operacional e Grupos de Atuação
Especial.
CONSIDERANDO o Ato nº 07/2021 -CGMP-PI, que estabelece o calendário de correições ordinárias para o período de janeiro/2022 a
dezembro/2022.
R E S O L V E:
I - Realizar CORREIÇÃO ORDINÁRIA nas atividades da 6ª Promotoria de Justiça de PICOS-PI no dia 18 de agosto do corrente ano;
II - Determinar que a correição seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público bem como de forma presencial, com visita da equipe da Corregedoria na sede da Promotoria;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail
corregedoria@mppi.mp.br, assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação
necessária para instrui-lo. e encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente
(.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx .odt ou .rtf) no prazo de 10 (dez) dias;;
IV - Para a realização da atividade de correição, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias e extrajudicias, bem como acesso franqueado a todas as pastas da Promotoria de Justiça;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dr. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. João Paulo Santiago Sales; Dr. Édsel de Oliveira
Costa Belleza do Nascimento, para auxiliarem nos trabalhos da correição;
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VI- Abram-se os correspondentes autos virtuais individualizados para melhor operacionalização das avaliações;
VII - Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à correição ordinária;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 1º de agosto de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI
PORTARIA Nº 43/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso III da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDO o Ato n° 05/2020-CGMP/PI, que dá novo disciplinamento sobre as normas gerais que regulam as atividades das Correições
Ordinárias, Correições Extraordinárias e das Visitas de Inspeções nos Órgãos de Execução, Centros de Apoio Operacional e Grupos de Atuação
Especial.
CONSIDERANDO o Ato nº 07/2021 -CGMP-PI, que estabelece o calendário de correições ordinárias para o período de janeiro/2022 a
dezembro/2022.
R E S O L V E:
I - Realizar CORREIÇÃO ORDINÁRIA nas atividades da 8ª Promotoria de Justiça de PICOS-PI no dia 18 de agosto do corrente ano;
II - Determinar que a correição seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público bem como de forma presencial, com visita da equipe da Corregedoria na sede da Promotoria;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail
corregedoria@mppi.mp.br, assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação
necessária para instrui-lo. e encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente
(.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx .odt ou .rtf) no prazo de 10 (dez) dias;;
IV - Para a realização da atividade de correição, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias e extrajudicias, bem como acesso franqueado a todas as pastas da Promotoria de Justiça;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dr. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. João Paulo Santiago Sales; Dr. Édsel de Oliveira
Costa Belleza do Nascimento, para auxiliarem nos trabalhos da correição;
VI- Abram-se os correspondentes autos virtuais individualizados para melhor operacionalização das avaliações;
VII - Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à correição ordinária;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 1º de agosto de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI
PORTARIA Nº 44/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso II da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDOquea Corregedoria Geral é órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério
Público;
CONSIDERANDO o Ato PGJ Nº 1206/2022, que estabelece a retomada de 100% (cem por cento) das atividades presenciais do Ministério
Público do Estado do Piauí.
CONSIDERANDOque,no calendário de correições ordinárias durante o mês de agosto de 2022 estão previstas correições nas Promotorias de
Justiça de Picos-PI, e neste caso, surge oportunidade de visita de inspeção presencial nas Promotorias próximas.
R E S O L V E:
I - Realizar VISITA DE INSPEÇÃO nas atividades da Promotoria de Justiça de ITAINÓPOLIS-PI no dia 17 de AGOSTO de 2022;
II - Determinar que a Inspeção seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público, bem como de forma presencial, com visita da equipe da Corregedoria na sede da Promotoria;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail corregedoria@mppi.mp.br,
assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação necessária para instrui-lo. e
encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato
editável (.doc, .docx .odt ou .rtf);
IV - Para a realização da atividade de inspeção, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias e extrajudicias;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dra. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. Édsel de Oliveira Costa Belleza do Nascimento,
para auxiliarem nos trabalhos da inspeção;
VI -Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à Visita de Inspeção;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 02 de agosto de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI
PORTARIA Nº 45/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso II da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDOquea Corregedoria Geral é órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério
Público;
CONSIDERANDO o Ato PGJ Nº 1206/2022, que estabelece a retomada de 100% (cem por cento) das atividades presenciais do Ministério
Público do Estado do Piauí.
CONSIDERANDOque,no calendário de correições ordinárias durante o mês de agosto de 2022 estão previstas correições nas Promotorias de
Justiça de PICOS-PI, e neste caso, surge oportunidade de visita de inspeção presencial nas Promotorias próximas.
R E S O L V E:
I - Realizar VISITA DE INSPEÇÃO nas atividades da Promotoria de Justiça de BARRO DURO-PI no dia 17 de AGOSTO de 2022;
II - Determinar que a Inspeção seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público, bem como de forma presencial, com visita da equipe da Corregedoria na sede da Promotoria;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail corregedoria@mppi.mp.br,
assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação necessária para instrui-lo. e
encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato
editável (.doc, .docx .odt ou .rtf);
IV - Para a realização da atividade de inspeção, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias e extrajudicias;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dra. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. Édsel de Oliveira Costa Belleza do Nascimento,
Página 3

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1150 Disponibilização: Terça-feira, 2 de Agosto de 2022 Publicação: Quarta-feira, 3 de Agosto de 2022

para auxiliarem nos trabalhos da inspeção;
VI -Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à Visita de Inspeção;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 02 de agosto de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI
PORTARIA Nº 46/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso II da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDOquea Corregedoria Geral é órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério
Público;
CONSIDERANDO o Ato PGJ Nº 1206/2022, que estabelece a retomada de 100% (cem por cento) das atividades presenciais do Ministério
Público do Estado do Piauí.
CONSIDERANDOque,no calendário de correições ordinárias durante o mês de agosto de 2022 estão previstas correições nas Promotorias de
Justiça de Picos-PI, e neste caso, surge oportunidade de visita de inspeção presencial nas Promotorias próximas.
R E S O L V E:
I - Realizar VISITA DE INSPEÇÃO nas atividades da Promotoria de Justiça de MONSENHOR GIL-PI no dia 19 de AGOSTO de 2022;
II - Determinar que a Inspeção seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público, bem como de forma presencial, com visita da equipe da Corregedoria na sede da Promotoria;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail corregedoria@mppi.mp.br,
assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação necessária para instrui-lo. e
encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato
editável (.doc, .docx .odt ou .rtf);
IV - Para a realização da atividade de inspeção, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias e extrajudicias;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dra. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. Édsel de Oliveira Costa Belleza do Nascimento,
para auxiliarem nos trabalhos da inspeção;
VI -Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à Visita de Inspeção;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 02 de agosto de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI
PORTARIA Nº 47/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso II da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDOquea Corregedoria Geral é órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério
Público;
CONSIDERANDO o Ato PGJ Nº 1206/2022, que estabelece a retomada de 100% (cem por cento) das atividades presenciais do Ministério
Público do Estado do Piauí.
CONSIDERANDOque,no calendário de correições ordinárias durante o mês de agosto de 2022 estão previstas correições nas Promotorias de
Justiça de Picos-PI, e neste caso, surge oportunidade de visita de inspeção presencial nas Promotorias próximas.
R E S O L V E:
I - Realizar VISITA DE INSPEÇÃO nas atividades da Promotoria de Justiça de ELESBÃO VELOSO-PI no dia 19 de AGOSTO de 2022;
II - Determinar que a Inspeção seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público, bem como de forma presencial, com visita da equipe da Corregedoria na sede da Promotoria;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail corregedoria@mppi.mp.br,
assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação necessária para instrui-lo. e
encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato
editável (.doc, .docx .odt ou .rtf);
IV - Para a realização da atividade de inspeção, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias e extrajudicias;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dra. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. Édsel de Oliveira Costa Belleza do Nascimento,
para auxiliarem nos trabalhos da inspeção;
VI -Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à Visita de Inspeção;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 1º de agosto de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI
PORTARIA Nº 48/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso III da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDO o Ato n° 05/2020-CGMP/PI, que dá novo disciplinamento sobre as normas gerais que regulam as atividades das Correições
Ordinárias, Correições Extraordinárias e das Visitas de Inspeções nos Órgãos de Execução, Centros de Apoio Operacional e Grupos de Atuação
Especial.
CONSIDERANDO o Ato nº 07/2021 -CGMP-PI, que estabelece o calendário de correições ordinárias para o período de janeiro/2022 a
dezembro/2022.
R E S O L V E:
I - Realizar CORREIÇÃO ORDINÁRIA na 16ª Promotoria de Justiça de TERESINA-PI;
II - Determinar que a correição seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail
corregedoria@mppi.mp.br, assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação
necessária para instrui-lo. e encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente
(.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx .odt ou .rtf) no prazo de 10 (dez) dias;;
IV - Para a realização da atividade de correição, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias e extrajudicias, bem como acesso franqueado a todas as pastas da Promotoria de Justiça;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dr. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. João Paulo Santiago Sales; Dr. Édsel de Oliveira
Costa Belleza do Nascimento, para auxiliarem nos trabalhos da correição;
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VI- Abram-se os correspondentes autos virtuais individualizados para melhor operacionalização das avaliações;
VII - Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à correição ordinária;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 1º de agosto de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI
PORTARIA Nº 49/2022-CGMP/PI
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no
artigo 142, inciso III da Lei Complementar Estadual n.12/93, a Resolução nº 149 do CNMP;
CONSIDERANDO o Ato n° 05/2020-CGMP/PI, que dá novo disciplinamento sobre as normas gerais que regulam as atividades das Correições
Ordinárias, Correições Extraordinárias e das Visitas de Inspeções nos Órgãos de Execução, Centros de Apoio Operacional e Grupos de Atuação
Especial.
CONSIDERANDO o Ato nº 07/2021 -CGMP-PI, que estabelece o calendário de correições ordinárias para o período de janeiro/2022 a
dezembro/2022.
R E S O L V E:
I - Realizar CORREIÇÃO ORDINÁRIA na 8ª Procuradoria de Justiça de TERESINA-PI;
II - Determinar que a correição seja realizada de forma virtual, por intermédio de questionário a ser preenchido pelo membro e análise dos
sistemas informatizados do Ministério Público;
III - A resposta ao QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA deve ser enviado à Corregedoria, exclusivamente para o e-mail
corregedoria@mppi.mp.br, assinado eletronicamente (.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx, .odt), acompanhado da documentação
necessária para instrui-lo. e encaminhada a resposta somente por meio eletrônico, em ofício digitalizado ou assinado eletronicamente
(.pdf), bem como em formato editável (.doc, .docx .odt ou .rtf) no prazo de 10 (dez) dias;;
IV - Para a realização da atividade de correição, no prazo de 10 (dez) dias, sejam enviados a esta Corregedoria Geral, com o questionário
avaliativo, 10 (dez) modelos de peças judicias, bem como acesso franqueado a todas as pastas da Procuradoria de Justiça;
V - Designar os Promotores-Corregedores Auxiliares, Dr. Ana Isabel de Alencar Mota Dias; Dr. João Paulo Santiago Sales; Dr. Édsel de Oliveira
Costa Belleza do Nascimento, para auxiliarem nos trabalhos da correição;
VI - Abram-se os correspondentes autos virtuais individualizados para melhor operacionalização das avaliações;
VII - Notifique-se o membro do Ministério Público sujeito à correição ordinária;
Cientifique-se e publique-se para conhecimento dos interessados.
Teresina (PI), 1º de agosto de 2022.
Luís Francisco Ribeiro
Corregedor-Geral do MP/PI

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ 24936
PORTARIA PGJ/PI Nº 2657/2022
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
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: ***.306.083-**, 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 2681/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0421.0021182/2022-77 e a expedição da PORTARIA PGJ/PI Nº 2676/2022
estabelecendo que o feriado do dia 11 de agosto de 2022, em que se comemora o Dia da Criação dos Cursos Jurídicos, Dia do Advogado e Dia
do Magistrado será transferido para o dia 12 de agosto de 2022, e que não haverá expediente no âmbito do Ministério Público do Estado do
Piauí, e ainda em virtude da expedição da PORTARIA PGJ/PI Nº 2679/2022 estabelecendo ponto facultativo no dia 15 de agosto de 2022, no
âmbito de Teresina-PI,
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ANEXO I
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE 12 E 15 DE AGOSTO/ 2022
TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

12

37ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

MARIA ILCE BARROS DE ARAUJO SANTOS

15

33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

MARINA CASTRO SOARES

ANEXO II
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE 12 DE AGOSTO/2022
SEDE: BOM JESUS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

12

1ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI

JOELMA DE SOUSA ALVES
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SEDE: CAMPO MAIOR/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

12

Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI

RAYSSA FERNANDES LIMA

SEDE: FLORIANO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

12

Promotoria de Justiça de Palmeirais-PI

VICTOR HUGO GOMES DA SILVA PIRES

SEDE: OEIRAS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

12

4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI

DEBORA SILVA PEREIRA DA COSTA

SEDE: PARNAÍBA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

12

5ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

HELEN AMANDA DE MENESES SILVA

20

6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

INDIANA KATRINE DE ARRUDA MIRANDA*

SEDE: PICOS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

12

Promotoria de Justiça de Paulistana-PI

MONICA SEBASTIANA BRITO DE SA

SEDE: ESPERANTINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

12

Promotoria de Justiça de Porto-PI

BARBARA DA CUNHA RABELO VIEIRA

28

2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI

ARACELLE OLIVEIRA ALVES MACEDO *

SEDE: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

12

3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI

LAZARO FERREIRA BORGES

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 02 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2682/2022
O PROCURADORGERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho
contido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.00438.0017540/2022-89,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora DANIELE ARAÚJO LIRA, Técnica Ministerial, matrícula nº 248, para atuar como gestora do Convênio n.º 26/2022,
celebrado entre o Ministério Público do Estado do Piauí - MPPI e o município de Cocal -PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2683/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho
proferido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0014234/2022-41,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora Lia Raquel Neiva Nunes, matrícula nº 113, para atuar como gestora do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre
o Instituto Nacional de Seguro Social e o Conselho Nacional do Ministério Público.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 02 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2684/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, 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 realizar as seguintes atividades nos dias 23, 24, 25 e 26 de agosto
de 2022: 1. Aferição de possível dano ambiental decorrente da construção de Parques Eólicos em Queimada Nova-PI e Lagoa do Barro-PI. 2.
Aferição de possível dano ambiental decorrente de desmatamento em morro, em Paulistana-PI e 3. Aferição de características de corpo hídrico,
com resposta a quesitos, em São Luís do Piauí-PI, revogando-se a Portaria PGJ/PI nº 2642/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 02 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2685/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso XIV, alínea
"f", daLei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOÃO PAULO SANTIAGO SALES, titular da 5ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, para atuar em audiência
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referente ao Processo nº 0000159-65.2018.8.18.0088, de atribuição da Promotoria de Justiça de Capitão de Campos, no dia 03 de agosto de
2022, em substituição ao Promotor de Justiça Roberto Monteiro Carvalho.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2686/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0005016/2021-02,
RESOLVE
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL à servidora CINTHYA LORENA PINHEIRO BARBOSA, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Técnico Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 205, da Classe B, Padrão 06, para a Classe C, Padrão 07 de sua carreira, conforme artigos
16 e 17 da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 17de junho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2687/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando decisão exarada
nos autos do Processo SEI nº 19.21.0436.0020160/2022-92,
RESOLVE
DISPENSAR de suas atividades o (a) servidor (a) MARCIBELLY FERNANDES DA SILVA, matrícula nº 15519, para participação na audiência
pública, com vistas adiscutir os aspectos de criação do curso deTerapia Ocupacionalna Universidade Federal do Piauí, aser realizada no dia 8 de
agosto de 2022, às 10h, na Assembleia Legislativa do Piauí.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2688/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ/PI nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça sávio eduardo nunes de carvalho, titular da 30ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar na audiência
de instrução e julgamento referente ao processo nº 0018699-78.2013.8.18.0140, que será realizada junto ao juízo da 7ª Vara Criminal de
Teresina, pautada para o dia 04 de agosto de 2022, às 9h, em substituição à Promotora de Justiça Lúcia Rocha Cavalcanti Macêdo.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2689/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0258688 - CAA - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0010.0016941/2022-81,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor ALCIVAN DA COSTA MARQUES, matrícula n° 173, para fiscalizar a execução dos contratos nº 01/2022, 02/2022,
32/2022, 43/2021, 45/2021 e 48/2021 de manutenção dos equipamentos de refrigeração do MPPI na capital e interior do Estado, revogando-se
as Portarias PGJ/PI nº 288/2022, nº 2255/2021, nº 2352/2021, nº 2158/2021, nº 337/2022 e nº 2653/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2690/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0014.0021039/2022-52,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor FARUK MORAIS ARAGÃO, matrícula nº 125, para averiguar in loco as condições atuais dos lixões/aterros de Demerval
Lobão-PI, Lagoa do Piauí-PI, Miguel Leão-PI, Curralinhos, Agricolândia e Lagoinha do Piauí nos dias 04 a 05 de agosto de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 02 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2691/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS, titular da 35ª Promotoria de Justiça de Teresina, Assessora da
Corregedoria Geral, para atuar nas audiências de atribuição da 44ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes aos processos nº 082968089.2020.8.18.0140 e nº 0018655-54.2016.8.18.0140, pautadas para o dia 09 de agosto de 2022, em substituição ao Promotor de Justiça Ari
Martins Alves Filho.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2692/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, 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 19.21.0246.0012647/2022-56,
RESOLVE
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Artigo 1º: REVOGAR a designação do Promotor de Justiça PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS, titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Altos, para integrar a Comissão Executiva do Planejamento Estratégico - CEPEI, contida na Portaria PGJ/PI nº 1979/2021;
Artigo 2º: DESIGNAR a Promotora de Justiça ITANIELI ROTONDO SÁ, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Picos, para integrar a Comissão
Executiva do Planejamento Estratégico - CEPEI, em substituição ao Promotor de Justiça Paulo Rubens Parente Rebouças.
ADMINISTRAÇÃO
Subprocurador-Geral de Justiça e presidente da CEPEI - Hugo de Sousa Cardoso
Chefe de Gabinete - Cláudia Pessoa Marques da Rocha Seabra
Secretária-Geral - Everângela Araújo Barros Parente
Membro indicado pela Corregedoria-Geral - Ana Isabel de Alencar Mota dias
Assessora de Planejamento e Gestão - Denise Costa Aguiar
Membro indicado pelo Procurador-Geral de Justiça - Itanieli Rotondo Sá
ÁREA-FIM
Coordenadora do CAODS - Karla Daniela Furtado Maia Carvalho
Coordenadora do CAOMA - Áurea Emília Bezerra Madruga
Coordenador do CAOCRIM - Luciano Lopes Nogueira Ramos
Coordenadora do CAODIJ - Joselisse Nunes de Carvalho Costa
Coordenadora do CAODEC - Flávia Gomes Cordeiro
Coordenadordo CACOP - Plínio Fabrício de Carvalho Fontes
Coordenador do PROCON - Nivaldo Ribeiro
ÁREA-MEIO
Controlador Interno - Francisco Mariano Araújo Filho
Coordenador de Licitações e Contratos - Afrânio Oliveira da Silva
Coordenador de Perícias e Pareceres Técnicos - Thyago José Pereira Januário
Coordenadorde Recursos Humanos - Raimundo Soares do Nascimento Neto
Coordenador de Tecnologia da Informação - Ítalo Garcia Araújo Nogueira
Coordenador de Comunicação Social - Edigar Nogueira Brandão Neto
Coordenador de Apoio Administrativo - Marcílio de Oliveira Silva
Coordenador de Contabilidade e Finanças - Denis Rodrigues de Lima
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2693/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 30 de julho a 03 de agosto de 2022, 05(cinco) dias de licença para tratamento de saúde à Promotorade JustiçaFRANCISCA
VIEIRA E FREITAS LOURENÇO, titular da 46ª Promotoria de Justiça de Teresina, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei Complementar nº 12,
de 18 de dezembro de 1993 c/c Ato PGJ/PI nº 526/2015.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 30/07/2022.
REGISTRE- SE, PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2694/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0429.0020321/2022-21,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça SILAS SERENO LOPES para participar do "Congresso do Júri. 200 anos do Tribunal do Júri no Brasil :
legados e desafios", a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de setembro de 2022, no auditório Queiroz Filho na sede do MPSP, situado na Rua
Riachuelo,115- Térreo- Centro- São Paulo -SP.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2695/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso XIV, alínea
"f", daLei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO, titular da Promotoria de Justiça de Amarante, para atuar nas
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audiências de atribuição da 46ª Promotoria de Justiça de Teresina, no dia 03 de agosto de 2022, em razão do afastamento da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de agosto de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL24920
Promotoria de justiça de cocal
Av. João Justino de Brito, n° 134, Centro, Cocal-PI, CEP: 64235-000
Telefone (86) 3362 1211, e-mail: pj.cocal@mppi.mp.br
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 04/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 14/2022
SIMP 000576-199/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Cocal-PI, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 129, inciso VI, da Constituição Federal; art. 25, incisos IV, alínea "a", e VIII, e art. 26, caput e incisos, todos da Lei nº 8.625/93; art. 8º, §
1º, da Lei n.º 7.347/85, bem como pela Resolução CNMP n. 174/2017, e;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal atribui ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, estabelecendo que, dentre outras, é sua função institucional promover o inquérito civil público e a ação civil
pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (arts. 127, caput, e 129,
inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Administração Pública, em sua atuação rotineira, deve se pautar e obedecer aos princípios esculpidos no art. 37 da
Constituição Federal, sendo eles os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO as seguintes publicações do Diário Oficial dos Municípios:
a) Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 043/2022; Inexigibilidade de Licitação nº 006/2022, objeto: contratação de empresa
especializada para show artístico para o evento festeja Cocal 2022 (mastruz com leite), para atender a Prefeitura Municipal de Cocal, Pi,
valor: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Diário Oficial dos Municípios - Ano XX - Teresina (PI) - Terça-Feira, 05 de Julho de 2022 - Edição
IVDCVIII - pág. 248;
b) Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 044/2022; Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022, Objeto: contratação de empresa
especializada para show artístico para o evento festeja Cocal 2022 (Vitor Fernandes), para atender a prefeitura municipal de Cocal - PI, o
qual será realizado no dia 14/0B/2022, a partir das 01h00min, e com duração de 1h30min (uma hora e trinta minutos), valor: R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais). Diário Oficial dos Municípios - Ano XX - Teresina (PI) - Terça-Feira, 05 de Julho de 2022 - Edição IVDCVIII - pág.
248;
c) Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 055/2022; Inexigibilidade de Licitação nº 008/2022, objeto: contratação de empresa
especializada para show artístico para o evento festeja Cocal 2022 (Toca do Vale), para atender a prefeitura municipal de Cocal - Pi, o qual
será realizado no dia 14/08/2022, a partir das 11h00min, e com duração de 2h00min (duas horas), valor: R$100.000,00 (cem mil reais). Diário
Oficial dos Municípios - Ano XX - Teresina (PI) - Quinta-Feira, 07 de Julho de 2022 - Edição IVDCX - pág. 28;
d) Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 056/2022; Inexigibilidade de Licitação nº 009/2022, objeto: contratação de empresa
especializada para show artístico para o evento festeja cocal 2022 (Banda Felipão), para atender a prefeitura municipal de Cocal - Pi o qual
será realizado no dia 13/08/2022, e com duração de 2h00min (duas horas), valor: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Diário Oficial dos
Municípios - Ano XX - Teresina (PI) - Quinta-Feira, 07 de Julho de 2022 - Edição IVDCX - pág. 28;
e) Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 064/2022; Inexigibilidade de Licitação nº 010/2022, objeto contratação de empresa
especializada para show artístico para o evento festeja cocal 2022 (Banda Joyce Tayná), para atender a prefeitura municipal de Cocal, Pi, o
qual será realizado no dia 12/08/2022, e com duração de 2h00min (duas horas), valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Diário Oficial dos
Municípios - Ano XX - Teresina (PI) - Sexta-Feira, 15 de Julho de 2022 - Edição IVDCXVI - pág. 59;
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade como corolários ao princípio da
eficiência no tocante à destinação de recursos públicos;
CONSIDERANDO que o TCE/PI publicou a Decisão Normativa nº 28/2022 em que alerta a todos os gestores públicos que o custeio de eventos
festivos, a contratação de bandas artísticas e shows com dispêndio de recursos vultosos do erário, poderão configurar despesa
ilegítima se se comprometer o resultado da gestão pública e a regularidade das contas de gestão, notadamente no contexto atual de
severa crise econômica e sanitária, em detrimento da oferta de serviços públicos essenciais, tais como os de saúde, educação e saneamento,
assim como eventual inadimplemento regular de fornecedores contratados de bens e serviços, servidores públicos e repasse de
contribuições patronais previdenciárias;
CONSIDERANDO que tramita a Ação de Cobrança de Aluguéis c/c Ação De Despejo c/c Ação de Indenização por Danos c/c Pedido
Liminar, autos nº 0800956-32.2021.8.18.0046, contra o Município de Cocal, referente ao imóvel alugado para funcionamento da
Companhia de Polícia Militar em Cocal, onde está sendo cobrado o pagamento dos aluguéis referentes aos meses de AGOSTO DE 2019
a agosto de 2021, totalizando 25 meses vencidos, mais os que se vencerem até a data do despejo;
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve adotar medidas que visem a atender ao interesse da coletividade, o que passa pela
responsabilidade quanto aos gastos públicos;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 10 da Lei nº 14.230/2021, constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art.1º da citada lei, no tocante à conservação e aplicação do patrimônio público;
CONSIDERANDO que, conforme previsão do art. 11 da Lei nº 14.230/2021, atenta contra os princípios da administração pública a ação ou
omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade;
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça alertou o município de Cocal-PI, por meio do Ofício nº 167/2022, de 19 de julho de 2022, em
que requisitou informações sobre se a contratação das bandas para o evento Festeja Cocal 2022 atendiam à recomendações contidas nos
parágrafos 1º a 4º do artigo 1º da Decisão Normativa nº 28/2022 do TCE-PI e se o Município se inseria nas hipóteses ali previstas, em que tais
despesas poderiam configurar despesas ilegítimas;
RESOLVE RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Cocal-PI a suspensão da contratação de todas as empresas
especializadas, artistas e bandas musicais acima elencados, contratados para realizarem shows artísticos no evento Festeja Cocal 2022, que
ocorrerá neste mês de agosto de 2022, tendo em vista a existência da Ação de Cobrança de Aluguéis c/c Ação de Despejo c/c Ação de
Indenização por Danos c/c Pedido Liminar, autos nº 0800956-32.2021.8.18.0046, contra o Município de Cocal e os motivos acima expostos.
Determino o PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS para que o Município de Cocal informe sobre o acatamento ou não da presente
recomendação.
Ficam os destinatários cientes de que a não observância desta Recomendação fixa o dolo em medidas judiciais que venham a ser adotadas.
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Ciência ao CACOP e CSMP;
Publique-se. Cumpra-se.
Cocal, 01 de agosto de 2022.
FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES
Promotor de Justiça.

3.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS24921
PORTARIA 14/2022 PA.TAC N° 02/2022
Procedimento Administrativo para Termo de Ajustamento de Conduta
O Dr. EDUARDO PALÁCIO ROCHA, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça em respondência legal - Promotoria de Justiça no município de Fronteiras-PI,
arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que a Câmara de Vereadores da Cidade de São Julião-PI, representada neste ato pelo seu Presidente JOÃO NETO LEAL, firmou o TAC n.º
03/2020, nos autos de Inquérito Civil Público nº 04/2019 sob protocolo SIMP nº 000481-212/2019;
que o referido TAC tem como objeto a fiscalização de não renovação contratual, bem como de procedimento licitatório para a contratação de
pessoa jurídica, resguardando, notadamente, a publicidade, legalidade, moralidade e eficiência administrativa.
RESOLVE:
Instaurar PA.TAC - Procedimento Administrativo para Termo de Ajustamento de Conduta, tendo em mira a colheita de elementos que denotem o
cumprimento de obrigações assumidas em TAC, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do SIMP e publicação no DOEMP;
junte-se cópia integral do TAC objeto do presente PA.TAC;
Notifique-se o Presidente da casa legislativa da Cidade de São Julião -PI para que apresente informações quanto ao atendimento dos
compromissos assumidos no TAC nº 03/2020;
nomeia-se como secretário do presente PA, PAULA RAYANE DE SOUSA ALENCAR, assessora de promotoria sob matrícula 15.652 do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, ematé60(sessenta)dias,voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Fronteiras/PI, 06 de julho de 2022.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
PromotordeJustiça

3.3. 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24922
EXTRATO DE DECISÃO
Procedimento Administrativo SIMP nº 000231-029/2019
Assunto: 9000007 Direitos e Garantias Fundamentais => Pessoa Idosa
Dispositivo: Ressai dos autos que: a) a idosa é lúcida, independente e está sendo acompanhada regularmente pelos serviços públicos de
assistência social e de saúde; b) a situação de violação de direitos vivenciada pela longeva decorre dos abusos cometidos pelo filho F.d.C.L.O.
em razão do uso abusivo de drogas.
Em relação aos crimes praticados por F. contra sua genitora, foi requisitada a instauração de inquérito policial, sendo os fatos objeto de
procedimento investigativo instaurado pela Delegacia de Segurança e Proteção ao Idoso, conforme ID 32822641, cujo acompanhamento, em
se tratando de violência doméstica contra a mulher, é de atribuição de uma das Promotorias de Justiça integrantes do NUPEVID.
Consta, ainda, nos autos, decisão da 5ª Vara - Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Teresina
concedendo medida protetiva em favor de A. G. d. M. O., determinando o afastamento do agressor F.d.C.L.O. da residência da ofendida
e de com ela manter contato (ID 53579421). Portanto, em relação à situação de risco vivenciada pela idosa, objeto de apuração neste
procedimento, há medida protetiva judicial vigente apta a afastá-la (Proc nº 0820434-69.2020.8.18.0140), até mesmo mais abrangente do
que só a medida de internação involuntária de seu filho para tratamento, de modo que não há outras providências a serem adotadas
por esta Promotoria de Justiça.
Resta apenas que seja garantido o tratamento de saúde do filho da idosa, Sr. F.d.C.L.O., no SUS (direito indisponível), o que foge das
atribuições deste órgão ministerial.
De fato, verifica-se que, por mais de uma vez, a Fundação Municipal de Saúde de Teresina, conquanto habilitada em gestão plena do
SUS nesta Capital, afirmou não lhe caber as providências para internação involuntária de F.d.C.L.O. para tratamento da dependência
química, nada obstante a indicação médica, o requerimento da genitora neste sentidoe ser o paciente atendido no âmbito do SUS
(CAPS AD), limitando-se a entregar encaminhamento do paciente ao Hospital Areolino de Abreu à genitora daquele, nada obstante
tenha ciência da recusa do paciente em se dirigir aos estabelecimentos de saúde para tratamento.
Nos termos do art. 35, IV, da Resolução CPJ/PI n. 03/2018, incumbe à29ª Promotoria de Justiça, atuar nos processos judiciais, participar
de audiências judiciais e extrajudiciais, instaurar e instruir procedimentos preparatórios, inquéritos civis e promover as medidas
judiciais, extrajudiciais ou administrativas relativas à defesa da saúde nos feitos de responsabilidade do Município de Teresina,
Secretaria Municipal de Saúde e Fundação Municipal de Saúde.
Assim, determino o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo nesta Promotoria de Justiça, na forma do artigo 13, da
Resolução CNMP n. 174/2017, com o registro no sistema respectivo, sem prejuízo da continuidade do acompanhamento da idosa e sua família
pelos órgãos de assistência social e de saúde pública.
Remetam-se cópias dos documentos de IDs 32190734, doc: 2020-10-23(1), fls. 23/24 e 25; 32190734, doc: 2020-10-23(2), fls. 17/20; 31815679,
33282512, 34025690, 34199012, 34377597, 53175579, 53579421, 53704227 e 53774040 à 29ª Promotoria de Justiça desta Capital,
especializada na defesa da saúde pública no âmbito do Município de Teresina, para as providências que entender cabíveis no que se refere à
garantia do tratamento de saúde (internação involuntária) de F.d.C.L.O. pelo SUS.
Comunique-se esta decisão ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, à SEMCASPI e à FMS Teresina.
Publique-se a decisão por extrato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, do qual não deverão constar os nomes dos envolvidos, uma vez que o
procedimento tramita em sigilo para resguardo da vida privada daqueles (art. 5º, X, da CRFB).
Cientifique-se a noticiante, Sra. A. G. d. M. O., acerca desta decisão, anotando-se que dispõe do prazo de 10 (dez) dias para interpor recurso
dirigido ao Conselho Superior do Ministério Público (art. 13, Resolução CNMP n. 174/2017).
Havendo recurso, venham-me os autos conclusos para decisão, considerando o disposto no art. 13, § 3º, in fine, da mesma Resolução.
Não havendo recurso, arquive-se o processado, ficando a documentação à disposição dos órgãos correcionais (art. 13, § 4º, da Resolução
mencionada).
Proceda-se à devida movimentação no SIMP.
Teresina, 23 de junho de 2022.
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(assinado digitalmente)
JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR
Promotora de Justiça

3.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA 24923
PORTARIA Nº 61/2022
Objeto: converter a notícia de fato nº 22/2022 (SIMP: 000140-161/2022) em procedimento preparatório nº 16/2022.
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127, caput, e 129 da CF; art. 1º, caput, da Lei nº 8.625/93), bem como o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública quantos aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (artigo
37 da CF);
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito fundamental à administração pública eficiente e eficaz, cumpridora de seus
deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas
condutas omissivas e comissivas;
CONSIDERANDO que o enriquecimento ilícito, o dano ao patrimônio público e a violação aos princípios da Administração Pública ensejarão a
responsabilização do agente público por ato de improbidade administrativa, conforme as normas dispostas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº
14.230/2021;
CONSIDERANDO o lapso temporal entre a instauração da notícia de fato nº 22/2022 até a presente data sem que as investigações tenham sido
concluídas e havendo necessidade de solicitar a frequência do referido servidor no período de 27/02/2022 até a presente data no que
concerne ao cargo permutado;
CONSIDERANDO que o procedimento preparatório de inquérito civil, previsto pelo art. 129, inciso VI da Constituição Federal; art. 26, inciso I da
Lei nº 8.625/1993 e art. 2º §§ 4º, 5º e 6º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público é o meio procedimental adequado
para a coleta de informações preliminares destinadas à verificação da necessidade ou não de instaurar inquérito civil;
RESOLVE converter a notícia de fato nº 22/2022emprocedimento preparatório nº 16/2022, com o fim de apurar possível irregularidade na
permuta do servidor Francisco da Silva Oliveira, professor do município de São João do Arraial/PI para Morro do Chapéu do Piauí, tendo em vista
os indícios de que este não estaria exercendo qualquer função junto ao município de Morro do Chapéu do Piauí a título de contraprestação à
permuta, mas apenas exercendo a função de coordenador de ensino, relativo ao seu vínculo efetivo que já detinha com o município de Morro do
Chapéu do Piauí, com fulcro no art. 2º, § 5º e § 7º da resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, determinando, para tanto:
a) Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro, para secretariar este procedimento, como determina
o art. 4º, inciso IV, da Resolução nº 01/2008 do Conselho de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, devendo lavrar o devido termo de
compromisso;
b) Autue-se a presente portaria de conversão, realizando as alterações e registro em livro próprio, afixando cópia da portaria em local de costume
e arquivando cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
c) Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
conversão, com envio da presente Portaria;
d) Seja remetida cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (Cacop), para
conhecimento;
e) Encaminhe cópia da presente portaria, em formato Word, para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico;
f) Cumpridas as diligências, com as devidas certificações nos autos, conclusos.
CUMPRA-SE.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Notícia de fato nº 20/2022
SIMP: 000154-161/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato nº 20/2022, instaurada para apurar suposta negativa do município de Esperantina ao fornecimento dos
medicamentos dorene tabs, trimusk, rexaneurina e etna a Areolino da Silva, que não possui capacidade financeira para arcar com o
fármaco.
O presente procedimento originou-se mediante atermação realizada na 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina/PI, conforme mídia audiovisual
de ID nº 34675211.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, expediu-se ofício à Secretaria de Saúde do município de Esperantina para que
apresentasse manifestação por escrito sobre a denúncia que ensejou a instauração do presente procedimento (ID nº 53206090).
Em resposta, mediante os documentos de ID nº 53765399,o município solicitou que o requerente comparecesse na sede da Secretaria
de Saúde do município para a dispensação dos medicamentos.
Diante de tais informações o noticiante foi oficiado para que tomasse ciência do teor da referida resposta e que adotasse as
providências solicitadas pela municipalidade (ID nº 53951603).
O noticiante, em atenção a solicitação ministerial, informou que o medicamento foi devidamente dispensado e apresentou comprovante
da compra dos medicamentos, a qual segue no ID nº 54026288.
É o breve relatório.
Em análise dos autos verifica-se a resolutividade da demanda, tendo em vista que os medicamentos foram devidamente dispensados, fato este
comunicado pelo próprio noticiante.
Desta feita, verifica-se que não há outras providências a serem adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 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.
Encaminhe-se a presente decisão só setor competente para a publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Considerando que não há implantação de secretaria unificada na sede das Promotorias de Justiça de Esperantina, tampouco técnico ministerial,
remeto os autos à assessoria para o efetivo cumprimento deste ato.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 54/2022
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Objeto: converter a notícia de fato nº 06/2022 (SIMP: 000050-161/2022) em procedimento preparatório nº 13/2022.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu Representante legal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo
129, inciso III da Constituição Federal, no artigo 26, inciso I da Lei nº 8.625/93, que instituiu a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e art.
38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar nº 12 de 93 (Lei Orgânica Estadual), e ainda,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127, caput, e 129 da CF; art. 1º, caput, da Lei nº 8.625/93), bem como o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública quantos aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (artigo
37 da CF);
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito fundamental à administração pública eficiente e eficaz, cumpridora de seus
deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas
condutas omissivas e comissivas;
CONSIDERANDO o lapso temporal entre a instauração da notícia de fato nº 06/2022 até a presente data sem que as investigações tenham sido
concluídas e havendo necessidade de aguardar resposta ao ofício nº 576/2022;
CONSIDERANDO que o procedimento preparatório de inquérito civil, previsto pelo art. 129, inciso VI da Constituição Federal; art. 26, inciso I da
Lei nº 8.625/1993 e art. 2º §§ 4º, 5º e 6º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público é o meio procedimental adequado
para a coleta de informações preliminares destinadas à verificação da necessidade ou não de instaurar inquérito civil;
RESOLVE converter a notícia de fato nº 06/2022emprocedimento preparatório nº 13/2022, com o fim de apurar suposta contratação da
empresa Jean Denis Morais Monte EPP, pelo município de Esperantina, sem capacidade para o fornecimento dos serviços pagos e utilizados,
com fulcro no art. 2º, § 5º e § 7º da resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, determinando, para tanto:
a) Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro, para secretariar este procedimento, como determina
o art. 4º, inciso IV, da Resolução nº 01/2008 do Conselho de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, devendo lavrar o devido termo de
compromisso;
b) Autue-se a presente portaria de conversão, realizando as alterações e registro em livro próprio, afixando cópia da portaria em local de costume
e arquivando cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
c) Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
conversão, com envio da presente Portaria;
d) Seja remetida cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (Cacop), para
conhecimento;
e) Encaminhe cópia da presente portaria, em formato Word, para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico;
f) Cumpridas as diligências, com as devidas certificações nos autos, conclusos.
CUMPRA-SE.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

3.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES 24924
Portaria nº 55/2021
Assunto:ConversãodeNotíciadeFatonº000968-237/2020emProcedimentoAdministrativonº14/2021-SIMP000968-237/2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDOo disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDOque foi instaurada a NotíciadeFatonº000968-237/2020para fins de adotar providências para a destinação de armas de fogo,
munições e acessórios apreendidos, em cumprimento à Etapa 09 do Projeto "PericiAR+.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, mantendo-se a numeração concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
- Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publique-se
no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local;
trabalhos;
- Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os
- Renove-se o Ofício1454/2021/SEPJSM-MPPI.Esclareça que a recusa
injustificável e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão na responsabilização de que lhe der
causa, a teor do artigo 37, §5º, da Lei Complementar Estadual nº 12/1993.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Simplício Mendes, 12 de outubro de 2021.
EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO
PromotoradeJustiça
Portaria nº 49/2022
Assunto:ConversãodeNotíciadeFatonº000232-237/2022emProcedimentoAdministrativonº18/2022-SIMP000232-237/2022.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDOo disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDOque foi instaurada a NotíciadeFatonº000232-237/2022para apurar situação de risco da menor M. J. (03 anos), conforme
relatório do Conselho Tutelar de Floresta do Piauí-PI.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
- Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, mantendo-se a numeração concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
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- Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publique-se
no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local;
trabalhos;
- Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os
- Designo o dia 02desetembrode2022,às09h00min, para realização de
audiência virtual a ser realizada mediante VIDEOCONFERÊNCIA através da plataforma Teams, disponibilizada pelo Ministério Público do Estado
do Piauí, para audiência com a Sr. Maria Aparecida Ferreira da Silva e o Sr. Edseu de Sousa Lima, para deliberar acerca da situação da menor
M. J. F. L. (03 anos de idade), solicitando apoio ao CRAS de Floresta do Piauí para sua realização. Forneça o link aos participantes. Notificações
necessárias.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Simplício Mendes,1 de agosto de 2022
EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO
PromotoradeJustiça

3.6. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA 24925
PORTARIAN°. 01-08/2022
CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por ingerência do Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnaíba, Estado do
Piauí, responsável pela defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, com âncora no artigo 129, inciso III, da Carta Magna; no
artigo 25, inciso IV, da Lei Nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1983; no artigo 36, inciso IV, da Lei Complementar Nº 12, de 18 de dezembro de 1983,
e no artigo 8º, § 1º, da Lei Nº 7.347/85, neste ato converte o Procedimento Preparatório registrado em SIMP sob o Nº. 000401-369/2021, no
necessário Inquérito Civil, com a finalidade de apurar desrespeito à ordem prioritária dos públicos-alvo estabelecida pela Campanha Nacional de
Imunização contra a COVID-19, o que reverbera o seguinte:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o artigo 127, da Carta Magna;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil, de natureza unilateral e facultativa, será instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela dos
interesses ou direitos a cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação, para o exercício das
atribuições inerentes às suas funções institucionais, conforme artigo 1º, caput, da Resolução do CNMP Nº. 023/2007;
CONSIDERANDO que foi instaurado Procedimento Preparatório, registrado em SIMP sob o Nº. 000401-369/2021, no âmbito da 01ª Promotoria
de Justiça de Parnaíba (PI), com a finalidade de apurar desrespeito à ordem prioritária dos públicos-alvo estabelecida pela Campanha Nacional
de Imunização contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que, em sede de diligência nos autos, foi determinada a conversão destes em Procedimento Preparatório, conforme Portaria
Nº. 04-01/2021, Documento Nº. 34479068;
CONSIDERANDO que, em cumprimento a último despacho, via Documento Nº. 53533802, restou expedido o Ofício Nº. 1992/2022/401369/2021-SUPJ/PHB endereçado à Secretária de Saúde do Município de Parnaíba (PI), reiterando requisição de esclarecimento acerca do plano
de imunização municipal das clínicas privadas em diferentes especialidades, da qual fora incluída a Clínica Kamilla Youssef Terapias Integradas,
informando as medidas de fiscalização tomadas do cumprimento da lei, buscando o fiel respeito aos grupos prioritários de vacinação;
CONSIDERANDO que em resposta ao ofício supracitado, por meio do Memo Nº. 35/2022-IMUNIZAÇÃO, constante no Documento Nº. 53947833,
a Gerência de Imunização informou que a vacinação dos trabalhadores de clínicas particulares seguiu estritamente o Plano Nacional e Estadual
de Imunização;
CONSIDERANDO que não foi juntada à manifestação enviada pela Gerência de Imunização nenhuma documentação comprobatória do alegado;
CONSIDERANDO que já transcorreu o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da instauração do Procedimento Preparatório em lume,
restando esclarecimentos indispensáveis para o correto andamento do presente procedimento.
Ademais, objetivando apurar a manifestação necessária em prol da resolutividade da demanda, e comintuitodedar continuidade asinvestigações,
a fim de sanar aslacunasexistente no fato noticiado.
DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO:
Instaurar-se o presente INQUÉRITO CIVIL, na forma do artigo 2º, inciso I, da Resolução CNMP Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, e da
Resolução Nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com a finalidade de apurar desrespeito à ordem
prioritária dos públicos-alvo estabelecida pela Campanha Nacional de Imunização contra a COVID-19, determinando as seguintes providências:
1. Autue-se a presente Portaria, acompanhada dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme
determina o artigo 8º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério público do Estado do Piauí, com remessa desta
portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP, para conhecimento, conforme determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
2. Remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso
VI, e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
3. com cópias da presente Portaria e do Memo Nº. 35/2022-IMUNIZAÇÃO expedido pela Gerência de Imunização, oficie-se a Secretaria de
Saúde do Município de Parnaíba (PI), com entrega pessoal, requisitando documentação comprobatória acerca do alegado quanto ao
respeito à ordem prioritária de vacinação nas clínicas privadas em diferentes especialidades na municipalidade, bem como, informando quais as
medidas de fiscalização foram tomadas para garantir o cumprimento da imunização conforme o Plano Nacional e Estadual, concedendo o prazo
de resposta nos termos do Ato PGJ Nº. 931/2019.
Remeta-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Uma vez concluídos os prazos concedidos para ditas informações, certificado o cumprimento das diligências, venham conclusos.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 1º de agosto de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI
Notícia de Fato SIMP N° 000001-369/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Resta observada Notícia de Fato, autuada em SIMP soboNº.000001-369/2022, com tramitação na 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI),
autuada após distribuição através de despacho do Promotor de Justiça Diretor de Sede, encaminhando o Ofício Nº. 146/AJD/21, do 2º Batalhão
de Polícia Militar do Estado do Piauí, no qual constam informações quanto ao pedido oriundo da Prefeitura de Parnaíba (PI), para apoio na
realização do "Réveillon de Parnaíba", na data de 31 de dezembro de 2021 e 1º de janeiro de 2022, época em que eventos desse tipo estavam
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proibidos em virtude do Decreto Nº. 20.439, de 28 de dezembro de 2021, em conformidade com seu artigo 3°, § 5º.
Diante das informações, este órgão ministerial determinou que fosse oficiado o Município de Parnaíba (PI), na pessoa de seu Procurador-Geral, a
fim de apresentar manifestação quanto ao objeto noticiado, em especial, para que informe se houve a realização de evento festivo em
desrespeito às normas estaduais, tendo em vista a vedação prevista no Decreto Estadual Nº. 20.439, de 28 de dezembro de 2021, artigo 3º, § 5º,
devendo, em todo caso, juntar documentação comprobatória acerca do alegado.
Em resposta, através Ofício N°. 34/2022, a Procuradoria-Geral do Município de Parnaíba (PI) informou que a municipalidade não teria realizado
qualquer evento na data em questão. Salienta ainda, que a determinação do Prefeito foi o cancelamento de qualquer atividade festiva, mantida
apenas a tradicional queima de fogos, cuja participação restou restrita apenas à pessoa responsável por realizar a queima. Entretanto, o referido
órgão não remeteu qualquer documentação que comprovasse o alegado, de forma que foi determinada a expedição de ofício ao 2º BPM "BATALHÃO MAJOR OSMAR", solicitando informação quanto à eventual realização de fiscalização que comprove a realização de evento festivo
pela Prefeitura de Parnaíba (PI) contrário ao Decreto Estadual Nº. 20.439, de 28 de dezembro de 2021, artigo 3º, § 5, entre os dias 31 de
dezembro de 2021 e 1º de janeiro de 2022.
Em sede de nova manifestação, via Ofício Nº. 591/AJD/22, o comandante do 2° Batalhão de Polícia Militar do Estado do Piauí informou que não
houve a realização de evento pela Prefeitura de Parnaíba-PI no citado período.
É o sucinto relatório. Passo à manifestação.
O procedimento em lume, tem por objetivo a apuração dos fatos apresentados pelo (a) noticiante concernente às supostas irregularidades
cometidas na realização do "Réveillon de Parnaíba", na data de 31 de dezembro de 2021 e 1º de janeiro de 2022, época em que eventos desse
tipo estavam proibidos em virtude do Decreto Nº. 20.439, de 28 de dezembro de 2021, em conformidade com seu artigo 3°, § 5º.
Ocorre que, após a devida investigação, na qual foi oportunizada a manifestação de ambas as partes envolvidas no procedimento em lume,
houve a alegação uníssona de inexistência de evento festivo que contrariasse as normas dispostas no Decreto Estadual, de forma que não se
mostra razoável a conversão desta Notícia de Fato em Procedimento Preparatório, uma vez que a questão se encontra solucionada.
Nesse diapasão, tais fatos somados embasam o processo de arquivamento dos presentes autos, conforme disposição do artigo 4º, inciso I, da
Resolução do CNMP Nº. 174/2020, senão vejamos:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:(...)
I-ofatonarradojátiversidoobjetode investigaçãooude açãojudicialoujáseencontrarsolucionado;"
Assim, determino o ARQUIVAMENTO do feito, na forma do artigo 4º, inciso I, da Resolução do CNMP Nº. 174/2017.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cientifique-se o noticiante acerca do arquivamento, por via eletrônica, encaminhando cópia da presente decisão de arquivamento e informações
apresentadas pelo noticiado, para fins de conhecimento, esclarecendo-lhe sobre a possibilidade de apresentação de recurso no prazo de 10 (dez)
dias, conforme artigo 4º, § 1º, da Resolução do CNMP Nº. 174/2017.
Por fim, decorrido o prazo recursal sem interposição de recurso, certifique e proceda o arquivamento dos autos do procedimento, com a devida
baixa no SIMP, conforme
reza o artigo 5º, da Resolução Nº. 174/2017, do CNMP, informando ao CSMP, via ofício, por sistema eletrônico.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 24 de maio de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titularda01ªPromotoriadeJustiçadeParnaíba(PI)

3.7. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24926
PORTARIA 12ª PJ Nº 035/2022
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 25/2022
SIMP 000144-426/2022
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, especializada na defesa da saúde pública,
por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO que a vida e a saúde constituem direitos fundamentais do ser humano, sendo de relevância pública, conforme previsto no
artigo 197 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal dispõe 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 ordenamento jurídico confere ao MINISTÉRIO PÚBLICO atribuição para promover o inquérito civil, a ação civil pública e
outras medidas cabíveis para a proteção de interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos, e para propor ação
civil coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos;
CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos serviços de
relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como os direitos sociais à saúde e ao irrestrito acesso a
atendimentos e tratamentos condizentes com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 129, inciso II, da mesma Carta Constitucional, que atribui ao Ministério Público a função institucional de
"zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo
as medidas necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que a Lei N° 8080/90, em seu artigo 2°, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO a Notícia de Fato Nº 15/2022, registrada na 12ª Promotoria de Justiça/Especializada na Defesa da Saúde Pública, a fim de
apurar a demora em realização de cirurgia, a ser realizada no Hospital Getúlio Vargas, em razão da Manifestação Nº 229/2022 da Ouvidoria do
MPPI;
CONSIDERANDO que em atenção à solicitação ministerial, o Hospital Getúlio Vargas informou que o paciente necessita realizar primeiramente
uma microcirurgia no Hospital Universitário, tendo recebido o devido encaminhamento (Ofício Nº 626/2022);
CONSIDERANDO o vencimento da referida Notícia de Fato Nº 15/2022 (SIMP 000144-426/2022) e a necessidade de realização de novas
diligências;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil Público, instituído pelo art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de
elementos probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento de conduta;
RESOLVE
Instaurar o presente PROCEDIMENTOPREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 025/2022 (SIMP 000144-426/2022), na forma dos
parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, com objetivo de apurar possível demora na
realização de cirurgia no Hospital Getúlio Vargas,DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1 - A realização de contato telefônico com o paciente, a fim de confirmar o teor do Ofício Nº 626/2022 originário do Hospital Getúlio Vargas;
2- Publicar a presente Portaria na imprensa oficial (Diário do Ministério Público do Estado do Piauí);
3 - Nomear a Sra. Brenda Virna de Carvalho Passos, Analista Ministerial, para secretariar este procedimento.
Arquive-secópia da presente Portaria em pasta própria desta 12ª Promotoria de Justiça e comunique-se ao Centro de Apoio Operacional da
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Saúde e ao Conselho Superior do Ministério Público.
Publique-se e cumpra-se.
Teresina, 1º de agosto de 2022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça na 12ª PJ

3.8. 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24928
PORTARIA Nº 18/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 11/2022
SIMP Nº 000009-033/2022
OBJETO: Visando acompanhar a suposta negativa de disponibilização de acompanhante especializado para o aluno James Gonçalves Lima
Verde e a oferta de transporte escolar pela SEMEC.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 38ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas atribuições legais e, com
fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº
8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos assegurados
pela Constituição da República, conforme dispõe o seu art. 129, inciso II;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal incumbiu o Ministério Público da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis (art. 127), cabendo-lhe zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e aos
adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, nos termos dos artigos 129, II, da Constituição Federal e art. 201, VIII e
§5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que a dignidade da pessoa humana pressupõe o desenvolvimento mínimo das potencialidades individuais propiciados pela
oferta de educação de qualidade, fator intrínseco à redução da desigualdade social;
CONSIDERANDO que a educação é um direito garantido a todo e qualquer cidadão e dever do Estado e da família, devendo ainda ser
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, conforme preceitua o art. 205 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é garantido a todo aluno, a partir dos seus 04 (quatro) anos de idade, vaga em escola pública de educação infantil ou de
ensino fundamental mais próxima de sua residência, nos termos do art. 4º, IX da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional);
CONSIDERANDOque oPlano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) prevê, em seu GRUPO 1, metas estruturantes para a garantia do
direito a educação básica com qualidade, garantia do seu acesso, a universalização do ensino obrigatório e a ampliação das oportunidades
educacionais;
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 12/2022 (SIMP nº 000009-033/2022) no PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 11/2022, visando
acompanhar a suposta negativa de disponibilização de acompanhante especializado para o aluno James Gonçalves Lima Verde e a oferta de
transporte escolar pela SEMEC.
a) Autue-se com a portaria de instauração, realizando as devidas anotações no livro próprio e tabela de acompanhamento, arquivando-se cópia
em pasta própria da Promotoria de Justiça;
b) Seja remetida cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC), para conhecimento,
conforme determina o art. 6º, 1º da Resolução nº 01/2018;
c) Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida instauração, com envio da presente Portaria;
d) Encaminhe-se cópia da presente portaria à Secretaria Geral, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público;
e) Aguarda-se o retorno das aulas para averiguar a lotação de acompanhante pedagógico pela Secretaria Municipal de Educação. Após,
retornam-se os autos conclusos para despacho.
CUMPRA-SE.
Teresina, 15 de julho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça em exercício na 38ª PJ

3.9. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI 24930
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI
PORTARIANº115/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promo- vendo as medidas necessárias a sua garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inci- so
II, da CF/88;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Mi- nistério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal determina em seu art. 208, inciso VII, que "o dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de: VII-atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de
material didáticoescolar, transporte, alimentação e as- sistência à saúde."
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Jus- tiça, por meio do ofício n° 063/2022 da Câmara de Vereadores de
Brasileira, a de- núncia dando conta de que, em síntese: "[...] Senhor promotor, pelo presente instrumen- to, o Presidente desta casa, vem
através de suas atribuições legais que lhe são conferi- das REQUERER ao Parquet que por meio de sua competência legal, faça com URGÊNCIA a vistoria nos veículos que compõe a frota do transporte escolar urbano e ru- ral do município de Brasileira-PI, pois tal atitude é de
extrema necessidade, uma vez que a Câmara Municipal de Brasileira já recebeu diversos populares que reportaram aos Edis condições precárias
dos ônibus, bem como motoristas sem qualificação neces- sária, e por esta Casa ser órgão fiscalizador, vem requerer o que fora acima exposto
[...]".
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CONSIDERANDO que, para dirigir um transporte escolar, o motorista deve estar pelo menos habilitado na categoria "D", além de,
cumulativamente, ser maior de 21 anos; Não ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses, ou ter cometido nenhuma
infração grave ou gravíssima; Não estar cum- prindo pena de suspensão do direito de dirigir; Não ter a sua Carteira Nacional de
Habilitação(CNH) cassada; Não possuir pena decorrentede crimede trânsito;Não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos;
Conforme exigênciaprevista no artigo 329, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), apresentar certi-dão negativa do registro de
distribuição criminal, relativa aos crimes de homicídio,roubo,estuproecorrupção demenores.
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 112/2022, a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encami- nhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
a juntada do ofício CM n° 063/2022 de nº de registro 000936- 368/2022 e demais documentos que a compõe;
Pela realização de inspeção "in loco" no transporte escolar urbano e rural do município de Brasileira, no dia 28/07/2022.
Designo os servidores Francisco Menezes Júnior, as- sessor de Promotoria de Justiça, Mat. 15603, e Ana Clara Fernandes Nunes, estagiária da
3ª Promotoria de Justiça, Mat. 2295, para o cumprimento da referida diligência;
Após o feito, determino a elaboração de relatório de vistoria para posteriores determinações.
Dê-se ciência aos noticiantes.
Cumpra-se
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 25 de julho de 2022
NIVALDO RIBEIRO:09733 965391
Assinado de forma digital por NIVALDO RIBEIRO:09733965391 Dados: 2022.08.02
09:05:08 -03'00'
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI
PORTARIA Nº 113/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos
e Coletivos de Piripiri, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º,
da Lei Complementar Estadual n° 36/2004 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, a prevenção e a reparação
dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico;
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e a harmonização das relações consumeristas, atendidos, entre outros, o princípio da harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4º, da Lei nº 8.078/90);
CONSIDERANDO que os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem
informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial, conforme § 4º do art. 55, da Lei Consumerista Pátria;
CONSIDERANDO que art. 14, caput, da Lei 8.078/90, determina que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos;
CONSIDERANDO que perturbação do sossego causada por um estabelecimento comercial importa infração nas relações consumeristas
causando inúmeros eventos danosos e transtornos à vizinhança, se adequando aos moldes do art. 17, do CDC, sendo assim, os moradores
circunscritos adquirem o status de consumidores em potencial.
CONSIDERANDO que compete ao poder público a fiscalização a fim de coibir a poluição sonora com o objetivo de assegurar a ordem pública, o
interesse social, o bem coletivo, o equilíbrio ambiental, e o bem-estar da população;
CONSIDERANDO que constitui dever do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON - criar mecanismos como
forma de harmonizar as relações de consumo, fiscalizando o fiel cumprimento da legislação consumerista;
CONSIDERANDO o art. 6º, inciso I, do CDC, que preceitua que "são direitos básicos do consumidor: I- a proteção da vida, saúde e segurança
contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;".
CONSIDERANDO a necessidade do fornecedor de colocar qualquer produto ou serviço em consonância com as normas estabelecidas pelos
órgãos oficiais competentes, conforme leciona o art. 39, caput, inciso VIII, do CDC, in verbis:
"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes
ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);"
CONSIDERANDO ainda a necessidade de dar tratamento coletivo à presente notícia, a fim de inibir posteriores condutas nesta circunscrição, no
sentido de prestar serviço público de maneira eficiente e adequada. (art. 6º, inciso III e, art. 8º, caput, ambos do CDC).
CONSIDERANDO orecebimento da reclamação da consumidora Sra. Marilene Melo, a qual informou que "[...] Todos os dias somos incomodados
por som de música alto, muitas vezes c teor de cunho sexual. Moramos nos fundos de um Futpark, que há pouco tempo foi inaugurado em
relação a mais de 30 anos q moramos no local. A perturbação do sossego é crime previsto por lei, o q me leva a liberdade de recorrer a meus
direitos.".
RESOLVE Instaurar, nos termos do art. 14, da Lei Complementar Estadual nº 36, de 09 de janeiro de 2.004, c/c a Lei nº 8.078/90 (Código de
Proteção e Defesa do Consumidor),o Processo Administrativo nº 110/2022, em face do Fornecedor FUTPARK, representado pelo Sr. Natan de
Sousa Freitas, a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
a) o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada da reclamação da consumidora e demais documentos;
c) a expedição de ofício para Sr. Natan de Sousa Freitas, representante do Fornecedor FUTPARK, residente e domiciliado no Loteamento Alice
Castros, Quadra 05, Nº 28, Bairro Santa Maria, cidade de Piripiri-PI, CEP 64260-000, com endereço comercial situado na Rua Freitas Júnior, Nº
1215, bairro Centro, cidade de Piripiri - PI, CEP 64260-000 em um prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos moldes da Lei Complementar Estadual
de nº 36/2004:
I) apresentar defesa escrita no prazo legal acima especificado;
II) apresentar solução que atenda de maneira específica ao caso denunciado nos autos deste Procedimento, conforme documentos anexos;
III) apresentar e-mail e númeroparacontatotelefônico;
IV) Para viabilizar a apuração da sua real condição econômica (vide art. 57 do CDC) em caso de eventual aplicação da penalidade de multa (art.
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56, I do CDC), o fornecedor poderá, de forma facultativa, juntar aos autos Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) do ano anterior a
presente data ou, na falta deste, da Declaração de Imposto de Renda (art. 12 da Portaria Normativa PROCON/MPPI nº 03/2019, publicada no
Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí em 01/04/2019).
d) Determinar a expedição de ofício ao Coordenador Geral do PROCON/MPPI para fins de conhecimento da instauração do presente feito.
Cumpra-se
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 20 de julho de 2022.
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI
PORTARIA Nº 114/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts.
127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inciso II,
da CF/88;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como um dos fundamentos a dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que a Carta Magna de 1988 dispõe em seu "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. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma
renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de
acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.";
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça o requerimento da Sra. Maria dos Remédios Sousa de Araújo
Morim, dando conta de que, na íntegra: "Considerando que fui casada por 11 anos com Salvador Rodrigues de Amorim. Que temos 04 filhos.
Que Salvador nunca aceitou o fim do nosso relacionamento. Por fim, vim embora de Teresina, pois não aguentava mais a situação lá. Que tenho
medida protetiva. Que Conrado, meu filho mais velho, possui 11 anos, e recebe BPC. Que com o pouco tempo que cheguei de Teresina, o cartão
dele foi bloqueado, e Salvador disse que faria outro e depois me enviaria, o que não aconteceu. Que esse mês depositou apenas R$ 800,00. Que
preciso do dinheiro para ajudar no sustento da casa, pois são 05 crianças e Salvador nunca ajudou m ada seus filhos depois que chegamos aqui.
Que agendei atendimento na Defensoria para dar entrada no processo de divórcio e alimentos. Que desejo que ele me devolva o cartão do
benefício do meu filho. Que Salvador mora em Batalha e pode ser localizado pelo whatsapp de seu irmão Gerônimo (86) 99547-2506". Por fim
solicita ao Ministério Público para que as providências sejam tomadas.
CONSIDERANDO que o O Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) é a garantia de um salário
mínimo mensal à pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por
sua família.
CONSIDERANDO que este benefício assistencial tem como fito promover a mínima dignidade para pessoa com deficiência, sendo assim, uma
relação intuitus personae.
CONSIDERANDO que a reclamante necessita do dinheiro do benefício para prover, minimamente, a sua família.
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 111/2022, a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
a) o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do requerimento de nº de registro 000909-368/2022 da Sra. Maria dos Remédios Sousa de Araújo Morim e demais documentos;
c) DESIGNO audiência presencial, nesta Promotoria de Justiça, para o dia 01/08/2022, às 12h00min, a qual terá como o requerimento da
Sra. Maria dos Remédios Sousa de Araújo Morim, qual seja, que o sr. Salvador detém o cartão do benefício assistencial do menor Conrado
Rodrigues de Amorim Neto.
c.1) Seja notificado o Sr. Salvador, por meio do contato telefônico do seu irmão Gerônimo (86) 99547-2506. Para mais, que conste na
notificação que o reclamado deverá comparecer munido de documentos pessoais e o cartão do benefício do menor Conrado Rodrigues
de Amorim Neto.
Dê-se ciência à noticiante.
Cumpra-se
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 25 de julho de 2022
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI
PORTARIA Nº 116/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos
e Coletivos de Piripiri, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º,
da Lei Complementar Estadual n° 36/2004 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, a prevenção e a reparação
dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico;
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e a harmonização das relações consumeristas, atendidos, entre outros, o princípio da harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4º, da Lei nº 8.078/90);
CONSIDERANDO que os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem
informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial, conforme § 4º do art. 55, da Lei Consumerista Pátria;
CONSIDERANDO que art. 14, caput, da Lei 8.078/90, determina que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos;
CONSIDERANDO que perturbação do sossego causada por um estabelecimento comercial importa infração nas relações consumeristas
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causando inúmeros eventos danosos e transtornos à vizinhança, se adequando aos moldes do art. 17, do CDC, sendo assim, os moradores
circunscritos adquirem o status de consumidores em potencial.
CONSIDERANDO que compete ao poder público a fiscalização a fim de coibir a poluição sonora com o objetivo de assegurar a ordem pública, o
interesse social, o bem coletivo, o equilíbrio ambiental, e o bem-estar da população;
CONSIDERANDO que constitui dever do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON - criar mecanismos como
forma de harmonizar as relações de consumo, fiscalizando o fiel cumprimento da legislação consumerista;
CONSIDERANDO o art. 6º, inciso I, do CDC, que preceitua que "são direitos básicos do consumidor: I- a proteção da vida, saúde e segurança
contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;".
CONSIDERANDO a necessidade do fornecedor de colocar qualquer produto ou serviço em consonância com as normas estabelecidas pelos
órgãos oficiais competentes, conforme leciona o art. 39, caput, inciso VIII, do CDC, in verbis:
"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
[...] VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais
competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);"
CONSIDERANDO ainda a necessidade de dar tratamento coletivo à presente notícia, a fim de inibir posteriores condutas nesta circunscrição, no
sentido de prestar serviço público de maneira eficiente e adequada. (art. 6º, inciso III e, art. 8º, caput, ambos do CDC).
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, por meio de denúncia anônima encaminhada para o e-mail
institucional, dando conta de que, na íntegra: "Peço as autoridades competentes, que tome providências sobre os sons de altura gritante, com
músicas de todos os estilos, com palavras indecente, desrepeitando crianças, idosos, vizinhos, e a sociedade em geral, no quarteirão a partir do
comércio e Bar FANQUINHA, bares abrangendo o quarteirão todo, como do GILMAR e Residência do seu LOURO que fica ao lado da casa do
Sr. Chico Luiz, a residência do seu louro é de 5:30 até 9:00 e as vezes ultrapassa, com som insuportável,estrondando os nossos ouvidos,
impedindo você de assistir, estudar, conversar e etc, e os bares como volume mais baixo, mais com volume que incomoda, atrapalha o sono, por
que as vezes vai até 5hda manhã, a sociedade entende que cada um tem direito de correr atrás do seu pão, mais de forma conveniente, que não
atrapalhe o outro, a coletividade não é obrigada a ouvir, muito menos tampar seus ouvidos, pela inresponsabilidades dos outros, ninguém é
obrigado a se sujeitar a isso, esse fato já está acontecendo a um certo tempo, diariamente, peço que atendam a esse pedido, em nome do bairro
São João. BAR TEM QUE ESTÁ RECUADO, OU EM BEIRA DE BR.".
RESOLVE Instaurar, nos termos do art. 14, da Lei Complementar Estadual nº 36, de 09 de janeiro de 2.004, c/c a Lei nº 8.078/90 (Código de
Proteção e Defesa do Consumidor),o Processo Administrativo nº 113/2022, em face do Fornecedor Bar do Gilmar e Bar Fanquinha, a fim de
obter solução à demanda, determinando de imediato:
a) o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada da denúncia anônima e demais documentos;
c) Determinar a expedição de notificação para o Bar do Gilmar e Bar Fanquinha, a fim de que se façam presentes em audiência designada para
o dia 29/08/2022, às 10h00min, por meio da plataforma Microsoft Teams, a qual terá como pauta a perturbação de sossego público;
d) a expedição de ofício para os representantes legais do Bar do Gilmar e Bar Fanquinha, localizados na Av. João Bandeira Monte, bairro São
João, cidade de Piripiri - PI, CEP 64260-000 em um prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos moldes da Lei Complementar Estadual de nº 36/2004:
I) apresentar defesa escrita no prazo legal acima especificado;
II) apresentar solução que atenda de maneira específica ao caso denunciado nos autos deste Procedimento, conforme documentos anexos;
III) apresentar e-mail e númeroparacontatotelefônico;
IV) Para viabilizar a apuração da sua real condição econômica (vide art. 57 do CDC) em caso de eventual aplicação da penalidade de multa (art.
56, I do CDC), o fornecedor poderá, de forma facultativa, juntar aos autos Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) do ano anterior a
presente data ou, na falta deste, da Declaração de Imposto de Renda (art. 12 da Portaria Normativa PROCON/MPPI nº 03/2019, publicada no
Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí em 01/04/2019).
e) Determinar a expedição de ofício ao Coordenador Geral do PROCON/MPPI para fins de conhecimento da instauração do presente
feito.
Cumpra-se
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 26 de julho de 2022.
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI
PORTARIA Nº 118/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts.
127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inciso II,
da CF/88;
CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito fundamental à administração pública eficiente e eficaz, cumpridora de seus
deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas
condutas omissivas e comissivas;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal dispõe no seu art. 23, inc. II, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência pública;
CONSIDERANDO ainda que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, nos termos do art. 6º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é necessário acompanhamento, fomento e monitoramento da política urbana voltada à garantia das funções sociais da
cidade e da propriedade e, em especial, a defesa do direito à moradia adequada;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, por meio do requerimento feito pela Sra. Kássia Ellen da Silva
Gertudes, em que consta, na íntegra: "Considerando que minha família é composta por três pessoas e que estou grávida, e não tenho onde
morar. Que moro de aluguel e pago R$ 150,00, e que não tenho renda e nem condições de pagar este valor. Que desejo receber aluguel social,
ou receber uma casa, pois já fiz cadastro no SETAS, mas ainda não recebi nenhuma casa para morar. Que recebo apenas o auxílio Brasil no
valor de R$ 400,00. Que meu marido não tem trabalho e faz bicos para ajudar no sustento da casa. Que estou grávida de 05 meses de um
menino e que ainda não consegui comprar nada para a criança.";
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 115/2022, a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
a) o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
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b) a juntada do requerimento de nº de registro 000955-368/2022 da Sra. Kássia Ellen da Silva Gertudes e demais documentos;
c) a expedição de ofício para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social- SETAS, por meio de e-mail eletrônico, para
que apresente, em um prazo de 15 (quinze) dias úteis, Relatório Social especificando a situação da Sra. Kássia Ellen da Silva Gertudes. Que
seja enviado cópia do requerimento e demais documentos em anexo para inteiro teor do fato noticiado pela reclamante.
Cumpra-se
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 26 de julho de 2022
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI
PORTARIA Nº 121/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos
e Coletivos de Piripiri, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º,
da Lei Complementar Estadual n° 36/2004 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, a prevenção e a reparação
dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico;
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e a harmonização das relações consumeristas, atendidos, entre outros, o princípio da harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4º, da Lei nº 8.078/90);
CONSIDERANDO que os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem
informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial, conforme § 4º do art. 55, da Lei Consumerista Pátria;
CONSIDERANDO que o art. 3, § 2, do Diploma Consumerista citado acima preleciona que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado
de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das
relações de caráter trabalhista;
CONSIDERANDO que o art. 31 da norma supracitada destaca que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade,
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e
segurança dos consumidores;
CONSIDERANDO que o art. 39, inciso IV, Código de Proteção e Defesa do Consumidor, dispõe que "É vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços, dentre outras práticas abusivas: prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde,
conhecimento ou condição social, para impingir lhe seus produtos ou serviços;
CONSIDERANDO que constitui dever do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON - criar mecanismos como
forma de harmonizar as relações de consumo, fiscalizando o fiel cumprimento da legislação consumerista;
CONSIDERANDO que o desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, in re ipsa, sendo desnecessário a prova
do prejuízo;
CONSIDERANDO o conhecimento desta Promotoria de Justiça, denúncia encaminha para o e-mail institucional pelo remetente
<dorys254957@gmail.com>, dando conta de que, na íntegra: "Venho fazer uma reclamação de um desconto indevido pelo banco Bradesco na
conta de Francisca Antônia da Silva, RG 1.181. 729 SSP/PI, CPF 039.848.293-45, conta corrente na qual a trabalhadora rural recebe
aposentadoria do INSS, sendo subtraído o valor de 415,00. Francisca Antônia ao reclamar com o funcionário do banco o mesmo pediu que
aguardasse até sete dias para o banco fazer o estorno. Passado sete dias sem resposta do banco, o funcionário pediu um outro prazo de sete,
passou esse outro prazo e ele falou que não podia mais fazer nada por aqui e pediu que a mesma procurasse outra agência do banco em Campo
Maior. Sendo assim, venho denunciar, em nome da aposentada, ao Procon para que tome as medidas cabíveis considerando os direitos dos
aposentados pelo INSS e os abusos de cobrança indevida pelos bancos. Luís Antônio da Silva, filho de Francisca Antônia da Silva (
reclamante)Banco Bradesco Agência 0985-7Conta corrente 0017511-0 Francisca Antônia da Silva Rua Santo Antônio, 685, Bairro São José I,
Capitão de Campos -Piauí."
RESOLVE Instaurar, nos termos do art. 14, da Lei Complementar Estadual nº 36, de 09 de janeiro de 2.004, c/c a Lei nº 8.078/90 (Código de
Proteção e Defesa do Consumidor),o Processo Administrativo nº 118/2022, em face do BANCO BRADESCO S.A, CNPJ nº 060.746.948/000112, a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
a) o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada da reclamação da consumidora Francisca Antônia da Silva;
c) a expedição de ofício para o Banco Bradesco S.A, requisitando, em um prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos moldes da Lei Complementar
Estadual de nº 36/2004:
c.1) apresentar defesa escrita no prazo legal acima especificado;
c.2) pronunciar-se acerca da possibilidade de firmar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) sobre os problemas acima noticiados;
c.3) apresentar solução que atenda de maneira específica ao caso denunciado nos autos deste Procedimento, conforme documentos anexos;
c.4) Para viabilizar a apuração da sua real condição econômica (vide art. 57 do CDC) em caso de eventual aplicação da penalidade de multa (art.
56, I do CDC), o fornecedor poderá, de forma facultativa, juntar aos autos Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) do ano anterior a
presente data ou, na falta deste, da Declaração de Imposto de Renda (art. 12 da Portaria Normativa PROCON/MPPI nº 03/2019, publicada no
Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí em 01/04/2019).
d) Determinar a expedição de notificação ao Representante Legal do Banco Bradesco de Piripiri, a fim de que se faça presente em audiência
designada para o dia 15/08/2022 às 09h00min, por meio da plataforma Microsoft Teams, a qual terá como pauta os descontos indevidos na
conta da consumidora Francisca Antônia da Silva.
e) Determinar a expedição de ofício ao Coordenador Geral do PROCON/MPPI para fins de conhecimento da instauração do presente
feito.
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 01 de agosto de 2022.
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI
PORTARIA Nº 122/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts.
127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988:
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CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inciso II,
da CF/88;
CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito fundamental à administração pública eficiente e eficaz, cumpridora de seus
deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas
condutas omissivas e comissivas;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO ainda que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, nos termos do art. 6º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 23, inciso V, da CRFB/88, preleciona que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios: proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;
CONSIDERANDO que o art. 2º, da Lei 13.146/ 15, dispõe como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas;
CONSIDERANDO que art. 27, caput e parágrafo único, da Lei supracitada, preleciona que "a educação constitui direito da pessoa com
deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar
o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas
características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da
sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e
discriminação";
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, por meio do comparecimento da Sra. Gislene Viana de Andrade
Lima, a qual relata, na íntegra: "Mães de crianças com necessidades especiais do município de Piripiri relatam que os cuidadores das escolas do
município não foram fornecidos ao retorno das aulas. Relata Gislene que não deveria levar seu filho para a escola, pois não haveria a cuidadora;
Que algumas foram informadas de que haveria um teste seletivo para prover as vagas; Que as necessidades das crianças são graves e sem o
cuidado necessário elas correm perigo; Que para algumas foi pedido que levassem as crianças às 7h e buscassem às 9h; Que a pessoa de
Gislene ficará como responsável para repassar as informações necessárias."
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 119/2022, a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
a) o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do requerimento de nº de registro 000997-368/2022 da Sra. Gislene Viana de Andrade Lima e demais documentos;
c) DESIGNO audiência virtual, por meio da Plataforma Microsoft Teams, para o dia 08/08/2022, às 12h00min, a qual terá como pauta a
apuração dos fatos narrados pela reclamada, qual seja, que a Prefeitura Municipal de Piripiri não forneceu os cuidadores escolares para as
crianças com necessidades especiais no retorno do ano letivo.
c.1) Seja expedido notificação para a Secretaria Municipal de Educação de Piripiri.
Dê-se ciência à noticiante.
Cumpra-se
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações
Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 01 de agosto de 2022
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI

3.10. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA24931
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N.º 09/2022 SIMP n° 000270-164/2021
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial instaurado com o objetivo de apurar possíveis irregularidades quanto a concessões de uso de pontos
comerciais(boxes) da Rodoviária Municipal de Batalha, concernentes em inobservância dos princípios administrativos, tais como legalidade,
moralidade e impessoalidade.
Oficiado o Município de Batalha - PI (OF N° 31/2022 - MPE - PJB), para apresentar informações sobre o caso, decorrido o prazo, não se
manifestou.
Reiterado o ofício ao Município de Batalha/PI, este se manifestou em síntese, da seguinte forma: "Inicialmente cumpre esclarecer que o ato
administrativo competente para o uso dos referidos boxes foi o Termo de Autorização de Uso de bem público nº 24 a 29, conforme documentos
em anexo. Os particulares contemplados são os mesmos que lá desenvolviam suas atividades comerciais desde antes da reforma, como mostra
lista de recebimento de chaves em anexo a esta petição. Vale esclarecer que não houve nenhuma entrega de Box a particular que não estivesse
ali trabalhando, o que em regra necessitaria de seleção pública por meio de edital e procedimento licitatório". ID 53365127
Oficiado o Município de Batalha/PI, para informar sobre a existência de Lei Municipal tratando sobre a permissão de uso de bens públicos, foi
encaminhada manifestação no sentido de não existir lei municipal sobre o assunto. ID 53921450
Notificado o Sr. Alexandre Soares da Silva, prestou informações no sentido de ter sido beneficiado com o ponto comercial na rodoviária de
Batalha e que assinou o devido termo de autorização de uso, manifestando ainda concordância no arquivamento do procedimento. ID 53939965
É o necessário. Fundamento.
Não há impedimento legal na outorga pela Administração Pública de uso de bens públicos a terceiros. Para tanto, a administrador pode valer-se
dos seguintes instrumentos: autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso, cessão de uso e concessão de direito real de uso, todos
esses institutos estão sujeitos ao regime jurídico de direito público.
Consoante leciona Di Pietro (Temas polêmicos sobre Licitações e Contratos, 2ª edição, Malheiros, 1995, pág. 36): "a matéria concernente à
autorização, permissão e concessão de uso não está sistematizada no direito positivo. Salvo algumas hipóteses específicas em que a lei faz
referência a um ou outro desses institutos, em regra não se encontra na lei essa determinação. Assim sendo, é com base na doutrina que se
deve procurar saber qual deles se amolda melhor à hipótese pretendida."
A autorização de uso é um ato administrativo por meio do qual a administração pública possibilita ao particular a realização de alguma atividade
de predominante interesse deste, ou a utilização de um bem público. Além do mais, é ato unilateral, discricionário, precário e sem licitação, onde
ocorre interesse predominantemente privado.
Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL
MUNICIPAL POR PARTICULAR. NATUREZA PRECÁRIA E DISCRICIONÁRIA. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. PREVISÃO
CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. 1. Aautorização deusodeimóvelmunicipalporparticularéato unilateral da Administração Pública, de natureza
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discricionária,precária, através do qual esta consente na prática de determinadaatividadeindividualincidentesobreumbempúblico.Tratase,portanto, de ato revogável, sumariamente, a qualquer tempo, e semônusparaoPoderPúblico.2. Como a Administração Pública Municipal
não mais consente a permanência da impetrante no local, a autorização perdeu sua eficácia. Logo, não há direito líquido e certo a ser tutelado na
hipótese dos autos. 3. Comprovação nos autos da existência de previsão contratual no tocante ao cancelamento da permissão debatida. 4.
Recurso não provido.
(RMS 16.280/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 19/02/2004, DJ 19/04/2004, p. 154)
Ressalta-se que apesar de discricionário e precário, o ato de autorização de uso de bem deve ser condicionado ao cumprimento de certos
requisitos, sendo imprescindível que a Administração expresse seu consentimento através de título jurídico formal, devendo ser firmado através
de termo e não de contrato administrativo.
O presente procedimento foi instaurado com o objetivo de apurar possíveis irregularidades quanto a concessões de uso de pontos comerciais
(boxes) da Rodoviária Municipal de Batalha, concernentes em inobservância dos princípios administrativos, tais como legalidade, moralidade e
impessoalidade.
Após o envio de expedientes, o Município de Batalha encaminhou documentação comprovando que todos os pontos da rodoviária do município
foram concedidos aos particulares por meio de Termos de Autorização de Uso de bem público, devidamente assinados. Na oportunidade, relatou
que todos os particulares beneficiados, foram os mesmos que estão antes da reforma no local. ID 53365127
Após informações, o denunciante, confirmou a resposta apresentada pelo Município de Batalha, confirmando que foi novamente beneficiado com
o ponto na rodoviária e que assinou o devido termo de autorização de uso. ID 53939965
Assim, chega-se à ilação de que não restou comprovada no ato de concessão de uso de pontos comerciais(boxes) da Rodoviária Municipal de
Batalha, inobservâncias dos princípios administrativos, tais como legalidade, moralidade e impessoalidade, sendo obedecido os ditames legais.
Com isso, não sendo cabível, destarte, qualquer outra espécie de diligência, conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo de sua
reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Neste passo, pelas razões acima, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Preparatório, nos termos do art. 10 da Resolução
nº 23/2007 do CNMP, uma vez que foram esgotadas todas as possibilidades de diligências, inexistindo fundamento para a propositura de ação
civil pública, mas, ao contrário, atendido todo o escopo deste procedimento.
Diante do exposto, DETERMINO:
PUBLIQUE-SEa presente decisão em DOEMP/PI, por meio do e-mail oficial de publicações;
CIÊNCIAao CACOP/MPPI da presente promoção de arquivamento;
NOTIFIQUE-SE,o noticiante da presente decisão de arquivamento, informando-o da possibilidade de recurso no prazo legal;
REMESSAnecessária do feito ao E. CSMP/PI, via SIMP, para controle finalístico, nos termos do art. 10, §1º, da Resolução nº 23/2007, do CNMP.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários. Cumpra-se.
Batalha-PI, datado e assinado digitalmente.
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça

3.11. 44ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24932
PORTARIA Nº 10/2022
CONVERTE A NOTÍCIA DE FATO Nº 15/2022 EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022
SIMP 000074-344/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO brasileiro, através de seu ramo estadual no Piauí, por meio de seu presentante infra-assinado, Promotor de Justiça da
Fazenda Pública, no uso de suas atribuições legais, em vista do disposto no art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei n. 8.625/93 - Lei
Orgânica do Ministério Público; e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127, da
Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a teor do art. 37, caput da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 15/2022, instaurada a partir de protocolo SEI nº 19.21.0378.0016572/2022-62, que remeteu o Ofício nº
053/2022, inicialmente destinado ao Procurador-Geral de Justiça, através do qual a Sra. Anatália Gonçalves de Sampaio Pereira, Tabeliã titular
dos serviços públicos delegados pelo Estado do Piauí, prestados através da denominação Teresina Cartório do 3º Ofício de Notas - Cartório
Themístocles Sampaio, solicita providências diante do descumprimento da Lei Estadual nº 7.708/2021 pelo Diretor do Departamento Estadual de
Trânsito do Piauí - DETRAN/PI.;
CONSIDERANDO que os Tabeliães de Notas são obrigados a informar ou comunicar eletronicamente as operações de venda e compra ou
qualquer forma de transferência de propriedade de veículo automotor ao Departamento Estadual de Trânsito do Piauí - DETRAN/PI, com a
finalidade de dar cumprimento à obrigatoriedade da comunicação de venda prevista no art. 134 da Lei Federal nº 9.503/1997, ressalvado o caso
de ATPV-e, a exemplo do estabelecido no Art. 20, inciso I, alínea b da Resolução CONTRAN nº 809, de 15 de dezembro de 2020, ou outra
norma com previsão similar, consoante o disposto no caput do art. 31 da Lei Estadual nº 6.920, de 23 de dezembro de 2016;
CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 7.078, de 27 de dezembro de 2021 alterou a redação do art. 17-A e do art. 31 da Lei Estadual nº 6.920,
de 23 de dezembro de 2016, determinando em seu art. 31, §4º, que "é de responsabilidade privativa do Departamento Estadual de Trânsito do
Piauí - DETRAN/PI a contratação ou o fornecimento e a administração do sistema eletrônico único, não podendo, em nenhuma hipótese, ceder o
mesmo a terceiros, no todo ou em parte, especialmente no que se refere à contratação, administração, manutenção e fornecimento do sistema
eletrônico; devendo este sistema atender as normas de segurança e especificações técnicas necessárias para garantir a segurança operacional e
jurídica do procedimento, o qual será disponibilizado, de forma gratuita, para todas as serventias extrajudiciais do Estado do Piauí.";
CONSIDERANDO que, em 20/06/2022, foi encaminhado o Ofício nº 128/2022-44ªPJ (ID 53852065/2), ao Diretor-Geral do Departamento
Estadual de Trânsito - DETRAN/PI, solicitando informações, no prazo de 15 (quine) dias corridos, a fim de prestar os esclarecimentos
necessários acerca da denúncia contida no presente feito;
CONSIDERANDO a juntada, em 11/07/2022, do Ofício nº 123/2022 - GDG/DETRAN/P, recebido através do e-mail institucional da 44ª Promotoria
de Justiça, em resposta ao Ofício nº 128/2022-44ªPJ, através do qual foi solicitada uma audiência/reunião com o Senhor Promotor de Justiça
para tratar sobre o tema;
CONSIDERANDO que, em 25/07/2022, foi realizada audiência extrajudicial (Termo de audiência de ID 54036822/3), com a presença do Sr.
Promotor de Justiça respondendo pela 44ª Promotoria de Justiça e do Diretor-Geral do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/PI, ao final
da qual se determinou, como encaminhamentos: que o DETRAN/PI na pessoa de seu Diretor, em até 24 (vinte e quatro) horas, encaminhe à 44ª
Promotoria de Justiça prova do que foi alegado no Ofício nº 123/2022 - GDG; que em até 10 (dez) dias encaminhe prova do que for remetido à
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Controladoria-Geral do Estado; que se converta a Notícia de Fato nº 15/2022 em Procedimento Administrativo para fins de acompanhar a
implementação do sistema único de comunicação eletrônica de venda de veículos pelo DETRAN/PI;
CONSIDERANDO que ficou estabelecido, na audiência realizada em 25/07/2022, que a cada 30 (trinta) dias, durante o período de 4 (quatro)
meses, com prazo final vencendo na data de 25/11/2022, o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/PI informará à 44ª Promotoria de
Justiça, a situação atualizada dos encaminhamentos definidos; e que, findo o prazo sem que tenha havido resultado dos fluxos definidos, deverá
o DETRAN/PI disponibilizar alternativa de sistema eletrônico aos Cartórios mediante desenvolvimento de software por sua própria equipe de
tecnologia da informação;
CONSIDERANDO que, em atenção às determinações da audiência realizada no dia 25 de julho de 2022, o Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/PI encaminhou, através do endereço de e-mail da 44ª Promotoria de Justiça, cópia do processo administrativo contendo os documentos
comprobatórios de todas as etapas já realizadas do certame, com os trâmites para elaboração de Termo de Referência, pesquisa de preços e
elaboração de minuta de Edital (ID 54046942);
CONSIDERANDO que, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Resolução nº 174 do CSMP, no prazo de apreciação da Notícia de Fato, o
membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento
próprio, sendo vedada a expedição de requisições;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições, nos termos do inciso III do art. 8º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências adicionais tendentes a concluir as investigações,
RESOLVE:
Com fundamento no art. 8º da Resolução nº 174 do CNMP, de 04 de julho de 2017, CONVERTER A NOTÍCIA DE FATO Nº 15/2022 EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a implementação do sistema único de
comunicação eletrônica de venda de veículos que deve ser disponibilizado pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/PI a todas as
serventias extrajudiciais do Estado do Piauí, em cumprimento à determinação legal prevista na Lei Estadual nº 7.708/2021.
DETERMINO, desde já, a realização das seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração e registre-se em livro próprio desta Promotoria de Justiça,
conforme determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se arquivo da presente portaria, ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remeta-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público, para conhecimento, conforme determina o art.
6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Estabeleça-se que, conforme encaminhamento da audiência realizada no dia 25/07/2022, a cada 30 (trinta) dias, durante o período de 4 (quatro)
meses, com prazo final vencendo na data de 25/11/2022, o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/PI informará a esta 44ª Promotoria de
Justiça, a situação atualizada dos encaminhamentos definidos em audiência; findo o prazo sem que tenha havido resultado dos fluxos definidos,
deve o DETRAN/PI disponibilizar alternativa de sistema eletrônico aos Cartórios mediante desenvolvimento de software por sua própria equipe de
tecnologia da informação;
Registre-se no SIMP;
Cumpra-se;
Realize-se os expedientes necessários.
Teresina, 27 de julho de 2022.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bsmc)
Promotor de Justiça
Titular da Promotoria de Barro Duro-PI
Respondendo pela 44ª Promotoria de Justiça de Teresina,
nos termos da Portaria PGJ/PI nº 12772022, até ulterior deliberação

3.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BENEDITINOS24933
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALTOS
PROCESSO Nº: 0801665-63.2022.8.18.0036
CLASSE: AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (280)
ASSUNTO(S): [Crimes do Sistema Nacional de Armas]
AUTORIDADE: 15º DISTRITO POLICIAL (ALTO LONGÁ)
FLAGRANTEADO: OZANDIR MANOEL DE SOUSA
SIMP: 000640-154/2022
DECISÃO
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante instaurado para apurar a suposta prática de crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, tendo como
indiciado OZANDIR MANOEL DE SOUSA (CPF nº 564.838.643-53).
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Apregoa o art. 28-A do CPP que:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal,
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; (Incluído pela
Lei nº 13.964, de 2019)
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois
terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a
entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos
iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal
imputada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e
diminuição aplicáveis ao caso concreto. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
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§2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto
se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal
ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino,
em favor do agressor.
Analisando o caso sub oculi, observa-se presença dos requisitos objetivos necessários à proposta do acordo, quais sejam: não seja cabível
transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais; a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça; a prática de
infração penal com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, sendo consideradas para a aferição as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao
caso concreto; a confissão formal, completa circunstanciada; não ter o crime sido praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou
praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino; não se tratar de crime hediondo ou equiparado, pois em relação a estes o
acordo não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Em contrapartida, ao sentir ministerial, o indiciado não preenche os requisitos subjetivos do inciso II, §2º, do artigo 28-A do CPP, o qual veda a
aplicação do instituto se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou
profissional, pois, conforme se extrai dos autos de nº 0800462-66.2022.8.18.0036, há fundadas suspeitas de participação do investigado na ação
objeto do inquérito policial.
Em razão disso, NEGO ANPP - Acordo de Não Persecução Penal a OZANDIR MANOEL DE SOUSA, por entender que não preenche os
requisitos legais necessários ao instituto.
Notifique-se o investigado OZANDIR MANOEL DE SOUSA para conhecimento desta decisão pelos meios disponíveis, bem como por publicação
em DOEMPI, devendo se fazer constar a faculdade de eventual apresentação recursal no prazo de 05(cinco) dias, conforme art. 28-A, §14 do
CPP e Ato PGJ nº 989/2020.
Não apresentada impugnação à presente decisão por OZANDIR MANOEL DE SOUSA, certifique adequadamente a Secretaria Unificada das
promotorias de Altos/PI, quanto ao trânsito em julgado da decisão da negativa de ANPP, devendo fazer constar data, número do processo, nome
do investigado e assinatura eletrônica do servidor responsável pela certidão, no sistema do TJPI.
Nomeia-se para fins de secretariamento do presente ANPP, a Diretora da SU/Altos, servidora do MP/PI, ou quem por esta for designado em
delegação.
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n. 931/2019. Após, venham conclusos
Altos/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R.MP
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça

3.13. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24934
NOTÍCIA DE FATO Nº 000031-426/2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça, a Notícia de Fato acima mencionada, encaminhada em 11 de março de 2022 pela Ouvidoria
MPPI, com a finalidade de apurar suposta ocorrência de poluição sonora pela emissão de fogos de artifício pela Paróquia Nossa Senhora de
Nazaré, localizada na Quadra 12 - Casa 05, Bairro Bela Vista I.
Aos 28 de março de 2021, esta Promotoria de Justiça encaminhou o ofício Ofício nº 280/2022-24ªPJ(A)/MPPI ao Pároco da Paróquia Nossa
Senhora de Nazaré, entretanto, nenhuma resposta formal foi encaminhada a este Órgão Ministerial.
Segundo a Lei Estadual Nº 7.643, de 26 de novembro de 2021, que dispõe sobre a proibição, no âmbito do Estado do Piauí, do manuseio,
utilização, queima e soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso, em seu
art. 1º, § 2º, ressalta que: "Esta lei não se aplica aos eventos religiosos realizados no âmbito do Estado".
Assim, verifica-se que o óbice que ensejou a instauração do presente deste procedimento, encontra-se resguardado legalmente, pois, segundo a
Lei Estadual Nº 7.643, de 26 de novembro de 2021, os eventos religiosos realizados no âmbito do Estado do Piauí, possuem permissão para
queima e soltura de fogos de maneira razoável.
Considerando, portanto, a Resolução nº 174 de 04 de julho de 2017 - Conselho Nacional do Ministério Público em seu Art. 4º, I, verbis:
"Art. 4º - A Notícia de Fato será Arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado."
Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO do procedimento, inclusive com baixa no Sistema SIMP, sem prejuízo do cumprimento das
formalidades previstas pela Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 28 de julho de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ª PJ - Meio Ambiente e Urbanismo

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. DESPACHO PGJ – 028440624918
CONSIDERANDO o Contrato n° 02/2022, firmado entre o Estado do Piauí, por intermédio do Fundo de Modernização do Ministério Público do
Estado do Piauí e a empresa K2 It Ltda, cujo objeto é a aquisição de switches e adaptadores GBIC (0165149);
CONSIDERANDOque conforme a Cláusula Quinta -A licitante vencedora se compromete a efetuar a entrega dos produtos solicitados no prazo
não superior a 90 (noventa) dias úteis, a contar do recebimento da ordem de fornecimento;
CONSIDERANDOque em 14 de janeiro de 2022 ocorreu a confirmação de recebimento da Ordem de Fornecimento por parte da contratada
(0270297);
CONSIDERANDOque o prazo máximo para a entrega é 30/05/2022, considerando os 90 (noventa)dias úteis para a entrega a partir da
confirmação de recebimento da Ordem de Fornecimento por parte da contratada;
CONSIDERANDO que a contratada,em 13 de maio de 2022, enviou solicitação de prorrogação do prazo de entrega em mais 60 dias (0243484),
tendo como justificativas:
· A escassez de insumos produtivos, provocada pela crise, como reflexo da pandemia do COVID-19;
· Aumento da demanda por equipamento de tecnologia, sendo que até o presente momento não foi normalizada;
· Alguns produtos aguardam liberação pela Receita Federal.
CONSIDERANDOque a comissão de fiscalização solicitou à contratada a apresentação de documentos comprobatórios das alegações feitas no
pedido de prorrogação do prazo de entrega. Assim, a contratada enviou ofício complementarem 02 de junho de 2022 à sua solicitação, em 02 de
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junho de 2022 (0270294);
CONSIDERANDOque a contratada, em 12 de julho de 2022, encaminhou nova solicitação de prorrogação do prazo de entrega para 26/10/2022
(0278998e0279004), tendo as mesma justificativas da solicitaçãoanterior;
CONSIDERANDOque o presidente da comissão de fiscalização emitiu relatório de entrega de equipamentos informando que em virtude do atraso
na entrega, a CTI junto a DAU deixou de atender demandas relacionadas a infraestrutura de rede do MPPI. Demandas estas que necessitam dos
equipamentos adquiridos para a ampliação dos pontos de rede, substituição de equipamentos defeituosos e/ou defasados que podem trazer
riscos a segurança dos dados que trafegam na rede do MPPI(0270298);
CONSIDERANDOamanifestação da Assessoria para Pareceres em Processos Licitatórios pelo indeferimento do pedido de prorrogação de prazo
de execução do objeto contratual (0284297);
INDEFIROo pedido de prorrogação de prazo de execução contratual.
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

4.2. COMPRAS DE JULHO/202224919
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Atendendo ao disposto no art. 16 da Lei nº 8.666/1993, a Coordenadoria de Licitações e Contratos vem tornar público as compras realizadas pelo
MP/PI no mês de Julho/2022.
Compras/empenhos/contratações por licitação/registro de preços/dispensa/inexigibilidade/adesão
Nº do Proc. Adm. /
CLC

19.21.0378.0018413
/2021-22

19.21.0436.0015907
/2022-75

19.21.0154.0014126
/2022-12

19.21.0016.0017268
/2022-86

Modalidade de
Licitação

Objeto

Empenho (nº)

Elemento de
despesa

Contratado

V a l o r
Contratado

Dispensa nº
14/2022, art.
24, II da Lei nº
8.666/93 e
suas alterações

Empenho referente a
prestação de serviço
de locação de imóvel
para a brigar as
promotorias de
j u s t i ç a
d e
Monsenhor Gil-PI,
conforme dispensa
nº 14/2022, em favor
do proprietário(a)
Jane Pessoa Lima
(CPF: 482.198.60359), para o exercício
de 2022

2022NE00649
(PGJ)
E m i s s ã o :
04/07/2022

3.3.90.36 Outros Serviços
de Terceiros Pessoa Física
21 - locação
imóveis

Jane Pessoa Lima
CPF: ***.198.603-**

R
$
10.500,00

Inexigibilidade
nº 07/2022, Art.
25, Caput , Lei
8.666/93,

Empenho referente a
contratação de
e m p r e s a
especializada na
realização de curso
de capacitação
nominado
de
Psicologia Jurídica e
Laudos Periciais,
para as 03 (três)
a n a l i s t a s
ministeriais,
servidoras do MPPI,
no exercício de
2022.

2022NE00667
(PGJ)
E m i s s ã o :
08/07/2022

3.3.90.39 Outros Serviços
de Terceiros Pessoa Jurídica
30 - seleção e
treinamento

Ciclo Ceap Ltda
C
N
P
J
:
70.953.385/0001-97

R$ 2.091,00

Dispensa nº
29/2022 (Art.
24, II da Lei nº
8.666/93)

Empenho referente a
compra de recargas
de botijões de gás
liquefeito de petróleo
13 kg (GLP), para
atender o Núcleo
das Promotorias de
Justiça de José de
Freitas, por um
período estimado de
um ano, no exercício
de 2022.

2022NE00684
(PGJ)
E m i s s ã o :
13/07/2022

3.3.90.30 Material de
Consumo
03 - gás e
outros materiais
engarrafados

M Siqueira Ltda
C
N
P
J
:
10.599.985/0002-58

R$ 250,00

P r e g ã o
Eletrônico de
Nº 12/2022SRP-Ata de
Registro de
Preços nº
21/2022)

Empenho referente a
fornecimento de
serviço de solução
tecnológica de
s e g u r a n ç a
corporativa na
modalidade SAAS,
ARP nº 21/2022,
pregão eletrônico n.º
12/2022,
no
exercício de 2022

2022NE00022
(FMMP/PI)
E m i s s ã o :
11/07/2022

3.3.90.40 Serviços de
Tecnologia da
Informação e
Comunicação Pessoa Jurídica

Harpia Tecnologia
Eireli
C
N
P
J
:
34.460.760/0001-01

R
$
624.500,00
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Dispensa nº
31/2022, art.
24, II da Lei nº
8.666/93 e
s
u
a
s
alterações.

Empenho referente
contratação de curso
de capacitação
presencial em
INOVAÇÃO - Como
inovar nos processos
de trabalho e de
pessoas, com carga
horária mínima de 12
horas, para 25
integrantes do
Ministério Público do
Piauí - MPPI, que
atuam na área meio
do órgão e que
estejam participando
do programa de
desenvolvimento de
liderança, conforme
dispensa nº 31/2022,
art. 24, II da Lei nº
8.666 /93 e suas
alterações.

2022NE00691
(PGJ)
E m i s s ã o :
14/07/2022

3.3.90.39 Outros Serviços
de Terceiros Pessoa Jurídica
51 - serviços
t é c n i c o s
profissionais

Jannayna P Tavares
& D D Azevedo
Treinamento Ltda,
C
N
P
J
:
39.885.858/0001-16

R$ 7.800,00

P r e g ã o
Eletrônico de
Nº 11/2022SRP-Ata de
Registro de
Preços nº
07/2022)

Empenho referente a
aquisição de água
mineral para o MPPI, para consumo
pelo público interno
e externo, em
atendimento, durante
as atividades de
expediente
e
eventos promovidos
pelo MPPI, conforme
especificações
contidas no termo de
referência (anexo I
do edital), ARP nº
07/2022- P.E. nº
11/2022 (lote: II).

2022NE00687
(PGJ)
E m i s s ã o :
14/07/2022

3.3.90.30 Material de
Consumo

Robevaldo Alves Lima
ME
C
N
P
J
:
63.505.812/0001-09

R
$
30.560,00

19.21.0011.0018556
/2022-14

P r e g ã o
Eletrônico de
Nº 23/2022SRP-Ata de
Registro de
Preços nº
23/2022)

E m p e n h o
fornecimento de
alimentação (café da
m a n h ã ,
almoço/jantar,
coffee-break,
coquetel, kit lanche,
incluindo os serviços
correlatos e de
suporte, lanches
avulsos e espaço
b u f f e t
(estabelecimento
não pertencente ao
MPPI), afim de
atender aos eventos
promovidos pelo
Ministério Público do
Estado do Piauí MPPI, tais como:
solenidades,
s e m i n á r i o s ,
encontros, reuniões,
palestras, cursos,
conferências,
c o n g r e s s o s ,
treinamentos,
oficinas, workshops
e outros eventos
conforme ARP nº
23/2022, lote III, P.E.
nº 23/2022

2022NE00702
(PGJ)
E m i s s ã o :
18/07/2022

3.3.90.30 Material de
Consumo

Acesso Restaurantes
Ltda
C
N
P
J
:
08.998.109/0001-71

R
$
21.000,00

19.21.0428.0007264
/2022-77

Dispensa nº
09/2022 (Art.
24, II da Lei nº

Empenho para
aquisição
de
recargas de botijões

2022NE00703
(PGJ)
E m i s s ã o :

3.3.90.30 Material de
Consumo

Herisvaldo Nunes da
Costa
C
N
P
J
:

R$ 375,00

19.21.0286.0018067
/2022-71

19.21.0428.0018510
/2022-45
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8.666/93)

19.21.0010.0001493
/2022-77

P r e g ã o
Eletrônico de
Nº 08/2021SRP-Ata de
Registro de
Preços nº
25/2021)

de gás liquefeito de
petróleo - GLP, tipo
GLP
butano,
capacidade 13kg,
pressão vapor p-13,
ponto máximo
ebulição 2, teor
máximo enxofre
volátil
0,36,
corrosividade
máxima 1, NBR
8614, volume
31,5litros, uso
doméstico para
cozimento de
alimentos
na
Promotoria de
Justiça de Amarante
do MP/PI conforme
dispensa nº 09/2022
(art. 24, II da lei nº
8.666/93) e suas
alterações e lei
14.065/2020.

18/07/2022

0 1
combustíveis e
lubrificantes
automotivos

Empenho referente
fornecimento de
peças para a
execução
da
prestação
de
serviços
de
m a n u t e n ç ã o
preventiva
e
corretiva
de
aparelhos de arcondicionado tipo
split, bebedouro,
frigobar e geladeira,
bem como para a
i n s t a l a ç ã o ,
desinstalação e
substituição de
aparelhos de arcondicionado (tipo
split) de propriedade
do Ministério Público
do Estado do Piauí MPPI, instalados na
s e d e
d a
Procuradoria-Geral
de Justiça - PGJ 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 ARP nº
25/2021, P. E. Nº
08/2021, lote V,
conforme memória
de cálculo (sei 0188598).

2022NE00704
(PGJ)
E m i s s ã o :
18/07/2022

3.3.90.30 Material de
Consumo

Empenho referente
prestação
de
serviços
de
m a n u t e n ç ã o
preventiva
e
corretiva, com
fornecimento de
peças, de aparelhos
de ar-condicionado
tipo split, bebedouro,
frigobar e geladeira,

2022NE00705
(PGJ)
E m i s s ã o :
18/07/2022

06.053.066/0001-26

R$ 7.000,00

Bonanza Comércio
Serviços Instalação e
Manutenção Elétrica
em Geral Ltda
CNPJ: 09.344.418
/0001-90

3.3.90.39 Outros Serviços
de Terceiros Pessoa Jurídica

R
$
27.400,00
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bem como para a
i n s t a l a ç ã o ,
desinstalação e
substituição de
aparelhos de arcondicionado (tipo
split) de propriedade
do Ministério Público
do Estado do Piauí MPPI, instalados na
s e d e
d a
Procuradoria-Geral
de Justiça - PGJ 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 ARP nº
25/2021, P. E. Nº
08/2021, lote V,
conforme memória
de cálculo (sei 0188598).

19.21.0016.0019013
/2022-16

19.21.0011.0018616
/2022-43

P r e g ã o
Eletrônico de
Nº 22/2021SRP-Ata de
Registro de
Preços nº
32/2021)

P r e g ã o
Eletrônico de
Nº 23/2022SRP-Ata de
Registro de
Preços nº
22/2022)

Empenho referente
aquisição
de
i m p r e s s o r a
multifuncional laser
colorida com toner
adicional modelo:
M479FDW para o
MPPI, conforme
pregão eletrônico de
nº 22/2021 ¿ SRP Ata de registro de
preços nº 32/2021.

2022NE00722
(PGJ)
E m i s s ã o :
19/07/2022

4.4.90.52 Equipamentos
e Material
Permanente

Empenho referente
fornecimento de
alimentação (café da
m a n h ã ,
almoço/jantar,
coffee-break,
coquetel, kit lanche,
incluindo os serviços
correlatos e de
suporte, lanches
avulsos e espaço
b u f f e t
estabelecimento não
pertencente ao
MPPI), afim de
atender eventos
promovidos pelo
Ministério Público do
Estado do Piauí MPPI, tais como:
solenidades,
s e m i n á r i o s ,
encontros, reuniões,
palestras, cursos,
conferências,
c o n g r e s s o s ,
treinamentos,
oficinas, "workshops"
e outros eventos.
(ARP nº 22/2022,
P.E. nº 23/2022)

2022NE00733
(PGJ)
E m i s s ã o :
19/07/2022

3.3.90.30 Material de
Consumo

Empenho referente
locação de espaço
por turno espaço
físico fora do MPPI,

2022NE00732
(PGJ)
E m i s s ã o :
19/07/2022

3.3.90.39 Outros Serviços
de Terceiros Pessoa Jurídica

R e p r e m i g Representação e
Comércio de Minas
Gerais Ltda
C
N
P
J
:
65.149.197/0002-51

L Pinheiro Mendes
ME
C
N
P
J
:
07.686.538/0001-40

R$ 5.100,00

R
$
44.412,00

R$ 8.400,00

Página 27

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1150 Disponibilização: Terça-feira, 2 de Agosto de 2022 Publicação: Quarta-feira, 3 de Agosto de 2022

espaço próprio do
buffet , contratado
(serviços vinculados)
alimentação e
bebidas. Deverá o
espaço haver salas
de ar condicionado,
espaço adequado
com instalação de
áudio e vide (som e
datashow), e técnico
de som, boa
iluminação, mesas e
cadeiras conforme
quantidade de
pessoas, pulpito,
mesa de honra para
20
pessoas,
garçons, serviço de
l i m p e z a
e
manutenção, área
ampla para receber
volume extenso de
pessoas e gerador
(até 500 pessoas).
Cada turno terá a
duração de 6 horas.
Observação: os
equipamentos
ficarão
sob
responsabilidade do
Ministério Público MPPI, conforme
pregão eletrônico nº
23/2022, ARP nº
22/2022.

P r e g ã o
Eletrônico de
Nº 27/2022SRP-Ata de
Registro de
Preços nº
24/2022)

Empenho referente
aquisição
de
gêneros alimentícios
para os eventos do
Ministério Público do
Estado do Piauí MPPI, conforme
especificações
contidas no termo de
referência (anexo I
do edital) - ARP nº
24/2022, P.E. nº
27/2022 (lotes
único).

2022NE00717
(PGJ)
E m i s s ã o :
19/07/2022

3.3.90.39 Outros Serviços
de Terceiros Pessoa Jurídica

Lucyvaldo A Piaulino
ME
C
N
P
J
:
22.879.212/0001-23

R$ 5.800,00

19.21.0016.0016605
/2022-42

Dispensa nº
33/2022 (Art.
24, XVII da Lei
nº 8.666/93 e
s
u
a
s
alterações)

Empenho referente
contratação do
serviço de reparo do
notebook lenovo
thinkpad T490,
número de série
P E 0 5 H F G J ,
tombamento nº
43262, adquirido
com o Fundo de
Modernização do
Ministério Público do
Piauí - FMMPPI,
conforme dispensa
nº 33/2022 (art. 24,
XVII da lei nº
8.666/93 e suas
alterações)

2022NE00023
(FMMP/PI)
E m i s s ã o :
19/07/2022

3.3.90.30 Material de
Consumo
25 - material
p
a
r
a
manutenção de
bens móveis

Lenovo Tecnologia
(Brasil) Limitada,
C
N
P
J
:
07.275.920/0001-61

R$ 1.970,59

19.21.0286.0019478
/2022-95

Dispensa nº
34/2022, art.
24, II da Lei nº
8.666/93 e
suas alterações

Empenho referente
contratação de curso
de capacitação
presencial em
atendimento de
qualidade no serviço
público, com carga

2022NE00739
(PGJ)
E m i s s ã o :
21/07/2022

3.3.90.39 Outros Serviços
de Terceiros Pessoa Jurídica
30 - seleção e
treinamento

Senac Servico Nac
Aprendizagem
Comercial
C
N
P
J
:
03.778.391/0002-49

R$ 2.055,00

19.21.0428.0019148
/2022-85
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horária mínima de 16
(dezesseis) horas,
para 30 (trinta)
servidores do
Ministério Público do
Estado do Piauí MPPI, conforme
dispensa nº 34/2022,
art. 24, II da lei nº
8.666/93 e suas
alterações

19.21.0010.0007431
/2021-95

19.21.0011.0015931
/2022-79

P r e g ã o
Eletrônico de
Nº 31/2022

Dispensa nº
30/2022. Lei
8.666/93, Art.
24, Inciso.

Empenho referente
contratação de
e m p r e s a
especializada no
fornecimento de
equipamentos e
serviço de telefonia
fixa comutada IP,
com estrutura de
comunicações
unificadas e PABX
em nuvem, para
todas as unidades
do Ministério Público
do Estado do Piauí MPPI, conforme
especificações
contidas no termo de
referência (anexo I
do edital), conforme
Pregão eletrônico n°
31/2022, Lei n°.
8.666/93, lei nº.
10.520/2002, decreto
estadual
n°.
11.346/2004, decreto
f e d e r a l
n º .
10.024/2019.

2022NE00750
(PGJ)
E m i s s ã o :
26/07/2022

3.3.90.40 Serviços de
Tecnologia da
Informação e
Comunicação Pessoa Jurídica

Empenho referente
fornecimento de
aparelhos
e
equipamentos de
som (mesa de som e
caixa de som)
destinados
à
equipagem dos
a u d i t ó r i o s
pertencentes ao
Ministério Público do
Estado do Piauí MPPI, conforme
dispensa nº 30/2022,
alusivo ao art. 24, II
da lei nº 8.666 /93 e
suas alterações

2022NE00763
(PGJ)
E m i s s ã o :
28/07/2022

4.4.90.52 Equipamentos
e Material
Permanente
3 4
equipamentos
para áudio,
vídeo e foto

Empenho referente o
fornecimento de
aparelhos
e
equipamentos de
som e áudio
destinados
à
equipagem dos
a u d i t ó r i o s
pertencentes ao
Ministério Público do
Estado do Piauí MPPI, conforme
dispensa nº 30/2022,
alusivo ao art. 24, II
da lei nº 8.666 /93 e
suas alterações.

2022NE00765
(PGJ)
E m i s s ã o :
28/07/2022

Fernandes & Filho
Ltda,
C
N
P
J
:
07.128.744/0001-35

R
$
276.686,90

R$ 7.568,20

Ponto Eletrônico Com
de Componentes
Eletrônicos Ltda
C
N
P
J
:
72.112.865/0001-50

3.3.90.30 Material de
Consumo
29 - material
para áudio,
vídeo e foto

R$ 9.827,60

Teresina, 02 de agosto de 2022.
Cleandro Alves de Moura- Procurador-Geral de Justiça
Afranio Oliveira da Silva - Coordenador de Licitações e Contratos
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Celiane Azevedo da Fonseca- Técnica Ministerial

5. GESTÃO DE PESSOAS
[]

5.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 24927
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1137/2022
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 19.21.0124.0021035/2022-62:
RESOLVE:
CONCEDERao servidorCARLOS EDUARDO RAMOS DA SILVA, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15416, 06 (seis)dia de folga,
para serem fruídos nos dias 01, 02, 05, 06, 08 e 09 de setembro de 2022, como compensação em razão de auxílio aos Grupos Regionais de
Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19, conforme Portaria PGJ/PI nº 1045/2020, Ofício nº 04/2021 e Ofício nº 17/2020,
oriundos do Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 de Picos-PI, referentes as atuações nos dias
13/06/2020, 19/06/2020, 26/06/2020, 27/06/2020, 22/05/2020e 29/05/2020, respectivamente, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio
alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1138/2022
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 19.21.0727.0021100/2022-29:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 30 de julho a 05 de agosto de 2022, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde do servidorALESSANDRO
RUFINO DE CARVALHO, Analista Ministerial, matrícula 222, lotado junto à Subprocuradoria de Justiça Jurídica, nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 30 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1139/2022
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 19.21.0046.0021051/2022-24:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 01 a 02 de agosto de 2022, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde da servidora CYNARA MARIA
CARDOSO VERAS ALVES, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15606, lotada junto ao NUPEVID, nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de agosto de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1140/2022
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 19.21.0369.0020184/2022-61,
RESOLVE:
CONCEDER, em21 de julho de 2022, 01(um)dia de licença para tratamento de saúde à servidoraLAILA BRITO DE MOURA, Assessora de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15816, lotada junto à 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, conforme perícia médica oficial, nos
termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 21 de julho de
2022.
Teresina (PI), 02 de agosto de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1141/2022
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 19.21.0435.0020945/2022-58:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 28 e 29 de julho de 2022, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde da servidoraMARIA LUISA DA SILVA
LIMA, Analista Ministerial, matrícula nº 151, lotada junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 28 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1142/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0011.0020610/2022-40:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 22 a 24 de julho de 2022, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde do servidorDANIEL BARBOSA
SILVA, Técnico Ministerial, matrícula 1521, lotado junto à Coordenadoria de Comunicação Social, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 22 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº1143/2022
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A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)GABRIEL MARTINS MENDES, matrícula nº 5029, de suas funções perante a14ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA
CÍVEL, por encerramento do Termo de Compromisso de Estágio, conforme art. 15, I, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 20 de
julho de 2022.
Teresina (PI), 02 de agosto de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1144/2022
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 19.21.0433.0016377/2022-40:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 25 a 29 de julho de 2022, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde da servidoraAMANDA LOPES
AIRES,Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula15796, lotada junto à Promotoria de Justiça de Guadalupe., nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 25 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1145/2022
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 19.21.0090.0017869/2022-15:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 27 de junho a 03 de julho de 2022, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde da servidoraMANUELLA
BRANDÃO LIMA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15482, lotada junto à 28ª Promotoria de Justiça, nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 27 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1146/2022
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 19.21.0141.0020484/2022-37:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 18 a 20 de julho de 2022, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde da servidoraMARIA VICTORIA
IBIAPINA DE SANTANA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15823, lotada junto à 32ª Promotoria de Justiça de Teresina., nos
termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 18 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1147/2022
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 19.21.0246.0020685/2022-19,
RESOLVE:
CONCEDER, no período25 a 29 de julho de 2022, 05(cinco)dias de licença para tratamento de saúde à servidora comissionadaALANNA
BRUNA PAIXAO DE SOUSA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15616, lotada junto à2ª Promotoria de Justiça de Altos.,
conforme perícia médica oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os
seus efeitos ao dia 25 de julho de 2022.
Teresina (PI), 02 de agosto de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1148/2022
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 19.21.0227.0020005/2022-40:
RESOLVE:
CONCEDER, em 18 de julho de 2022, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde do servidorSTENIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
SOUSA, Técnico Ministerial, matrícula nº 368, lotado junto ao Núcleo das Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato., nos termos do art.
77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 18 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1149/2022
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 19.21.0369.0021010/2022-69,
RESOLVE:
CONCEDER, em29 de julho de 2022, 01(um)dia de licença para tratamento de saúde à servidoraAMANDA DAMASCENO CARVALHO SOUSA
BORGES, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15312, lotada junto à 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí., 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 29 de julho de 2022.
Teresina (PI), 02 de agosto de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1150/2022
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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 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 19.21.0227.0020138/2022-38:
RESOLVE:
CONCEDER,em 19 a 21 de julho de 2022,03 (três)dias de licença por motivo de doença em pessoa da família, ao servidor STENIO
CAVALCANTE DE OLIVEIRA SOUSA, Técnico Ministerial, matrícula nº 368, lotado junto ao Núcleo das Promotorias de Justiça de São
Raimundo Nonato, nos termos do inciso II do art. 75 da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao
dia 19 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1151/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0014.0020597/2022-55,
RESOLVE:
CONCEDER, no período24 a 25 de julho de 2022, 02(dois)dias de licença para tratamento de saúde à servidora comissionadaVERÔNICA DA
SILVA CARDOSO, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15868, lotada junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos.,
nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 24 de julho
de 2022.
Teresina (PI), 02 de agosto de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1152/2022
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 19.21.0727.0020472/2022-10,
RESOLVE:
CONCEDER, no período25 a 29 de julho de 2022, 05(cinco)dias de licença para tratamento de saúde ao servidorALESSANDRO RUFINO DE
CARVALHO, Analista Ministerial, matrícula nº 222, lotado junto à Subprocuradoria de Justiça Jurídica, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 25 de julho de 2022.
Teresina (PI), 02 de agosto de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1153/2022
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 19.21.0146.0020549/2022-50,
RESOLVE:
CONCEDER, no período24 a 25 de julho de 2022, 02(dois)dias de licença para tratamento de saúde à servidoraLINDINALVA DE MOURA
SOUSA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15374, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Oeiras, nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 24 de julho de 2022.
Teresina (PI), 02 de agosto de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1154/2022
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 19.21.0115.0017825/2022-52:
RESOLVE:
CONCEDER, em 27 de junho de 2022, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde da servidoraMONICA SEBASTIANA BRITO DE SA,
Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15859, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana., nos termos do art. 77 e seguintes
da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 27 de junho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1155/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº19.21.0014.0021040/2022-25:
RESOLVE:
CONCEDER 01 (um) diade folga, no dia01 de agosto de 2022, ao servidorKELMER SAID MELO, Assessor Ministerial, matrícula nº 15491,
lotado junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, como forma de compensação em razão de serviço prestado junto à Justiça
Eleitoral, nopleito eleitoral de 2020- 1º e 2º turno, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, 01 de agosto de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1156/2022
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 19.21.0053.0226.0021241/2022-51:
RESOLVE:
CONCEDER01 (um)dia de folga,no dia11 de agostode2022,àservidoraCAROLINA SILVA SANTOS, Assessora de Promotoria de Justiça,
matrícula nº 15417, lotada junto à 43ª Promotoria de Justiça, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de compensação em
razão do comparecimento ao Plantão Ministerial do dia 04/01/2021, conforme certidão expedida pela Corregedoria- Geral do MPPI, restando ½
(meio) dia para fruição em data oportuna, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
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Coordenador de Recursos Humanos
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