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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ6080
PAUTA DA 1307ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 15 ABRIL DE 2019, ÀS 09:00
HORAS.
1) APRECIAÇÃO DA ATA DA 1306ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DE 05 ABRIL DE 2019, ENCAMINHADA CÓPIA DO EXTRATO
AOS CONSELHEIROS.
2) JULGAMENTO DE PROCESSOS
2.1 Feitos pautados com vista, na forma do art. 43, §1º, do Regimento Interno.
2.1.1 Procedimento Preparatório nº 23/2017 (SIMP nº 002027-019/2016). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar
supostas irregularidades quanto ao pagamento de despesa com pessoal da Maternidade Dona Evangelina Rosa. Promoção de Arquivamento.
Promotora de Justiça: Ana Isabel de Alencar Mota Dias. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro. Voto-vista da Conselheira Dra. Clotildes
Costa Carvalho.
2.2 Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.1 Inquérito Civil nº 009/2019 (SIMP nº 000155-310/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: fechamento de
escola - Genézia Arraes. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.2 Inquérito Civil nº 002/2010 (SIMP nº 000318-199/2016). Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: apurar o cumprimento do art. 24
da Lei nº 9.394/96 no âmbito das escolas públicas municipais de Cocal/PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco Túlio
Ciarlini Mendes. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.3 Inquérito Civil nº 009/2015 (SIMP nº 000646-199/2016). Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: apurar as irregularidades
encontradas nas escolas pertencentes à rede municipal de Cocal/PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco Tulio Ciarlini
Mendes. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.4 Inquérito Civil nº 16/2018 (SIMP nº 000272-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: investigar a
paralisação de equipes de PSF. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relator: Dr. Luís Francisco
Ribeiro.
2.2.5 Inquérito Civil nº 22/2017 (SIMP nº 000029-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: investigar a responsabilidade
pelos crimes de omissão de socorro, homicídio culposo e prevaricação no caso da morte de nascituro. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Karine Araruna Xavier. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.6 Inquérito Civil SIMP nº 000055-158/2016. Origem: Promotoria de Justiça de Alto Longá. Assunto: verificação de irregularidades no
pagamento mensal do Prefeito Municipal de Alto Longá-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Deborah Abbade Brasil de
Carvalho. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.7 Procedimento Preparatório nº 027/2017 (SIMP nº 000664-141/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União. Assunto: improbidade
administrativa - inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Municipal que criou o Conselho Municipal de Educação - União/PI. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Francisca Sílvia da Silva Reis. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.8 Inquérito Civil nº 004/2014 (SIMP nº 000057-161/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina. Assunto: apurar as
irregularidades e adequar o Hospital Estadual Júlio Hartman - situado na Cidade de Esperantina - às normas sanitárias. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Adriano Fontenele Santos. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.9 Inquérito Civil nº 09/2017 (SIMP nº 000052-140/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras. Assunto: conselhos tutelares. Promoção
de arquivamento. Promotor de Justiça: Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.10 Inquérito Civil nº 052/2017 (SIMP nº 000009-063/2017). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: possível
funcionamento irregular do SAMU no Município de Campo Maior/PI. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza.
Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.11 Procedimento Preparatório nº 015/2018 (SIMP nº 000075-141/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União. Assunto:
proposta/mediação pelo fim da greve dos servidores públicos de União-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Francisca Sílvia da
Silva Reis. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.12 Inquérito Civil nº 016/2010 (SIMP nº 000043-199/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: habitação. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco Túlio Ciarlini Mendes. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.13 Procedimento Investigatório Criminal SIMP nº 000644-080/2017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus. Assunto: PIC instaurado
a partir dos informes contidos no Ofício 199/2017 PRDAAN, acompanhado de bilhetes subscritos por detentos, com indícios de práticas de crimes
por parte de Agente Penitenciário lotado na Penitenciária Dom Abel Alonso Nunez. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Lenara
Batista Carvalho Porto. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.14 Inquérito Civil nº 07/2011 (SIMP nº 000134-182/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II Assunto: apuração de licenciamento
ambiental das obras de urbanização do Açude Joana. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Avelar Marinho Fortes do Rêgo. Relator:
Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.15 Inquérito Civil nº 002/2016 (SIMP nº 000051-199/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: poluição. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco Túlio Ciarlini Mendes. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.3 Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.1 Procedimento Preparatório SIMP nº 000064-101/2018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: apurar possíveis
irregularidades na contratação da Empresa Gabriel Excelência pela Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí, para realizar o teste seletivo para a
contratação de servidores. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Alípio de Santana
Ribeiro.
2.3.2 Procedimento Preparatório nº 002/2017 (SIMP nº 000002-255/2017). Origem: Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí. Assunto: apurar
fechamento de escola na comunidade Todos os Santos, zona rural de São Pedro do Piauí - PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Nielsen Silva Mendes Lima. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.3 Procedimento Preparatório nº 26/2016 (SIMP nº 001996-019/2016). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar
supostas irregularidades relativas a não implementação de recursos e ações, no Estado e Municípios, objeto do Plano Viver sem Limites, bem
como a falta de repasse financeiro para o funcionamento do Centro-Dia, no Município de Teresina-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.4 Inquérito Civil nº 011/2018 (SIMP nº 000263-195/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Itaueira. Assunto: trata-se de inquérito para
apuração de possível crime de improbidade administrativa decorrente de desvio de verbas públicas referentes a recurso educacional oriundo do
FUNDEB. Declínio de atribuições. Promotor de Justiça: Francisco de Assis R. Santiago Nunes. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.5 Inquérito Civil SIMP nº 000396-172/2015. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio ambiente - queimadas. Promoção
de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.6 Inquérito Civil SIMP nº 000375-172/2015. Origem: 30ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: poluição sonora - estabelecimento
"Posto Full", localizado na Avenida Homero Castelo Branco, 630, Jockey, nesta capital. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:
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Gianny Vieira de Carvalho. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.7 Inquérito Civil nº 40/2014 (SIMP nº 000100-096/2015). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato. Assunto: apurar se o
Município de Coronel José Dias/PI está atento às obrigações pertinentes à gestão do trânsito nas vias municipais. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Gabriela Almeida de Santana. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.8 Procedimento Preparatório SIMP nº 000236-230/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Inhuma. Assunto: resguardar direitos coletivos e
difusos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Danilo Carlos Ramos Henriques. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.9 Inquérito Civil nº 06/2012-A (SIMP nº 000432-174/2016). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: apurar notícia de não
funcionamento da Unidade Escolar Hesíchia de Sousa Brito. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Ricardo de Almeida Prado Filho.
Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.10 Inquérito Civil nº 015/2014 (SIMP nº 000227-182/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: apurar notícia de agressão
ao Rio Corrente, por meio de barramentos irregulares existentes em seu leito, junto às localidades Manoeiro e Morro do Meio, com prejuízo ao
curso das águas. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Avelar Marinho Fortes do Rêgo. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.11 Inquérito Civil nº 011/2017 (SIMP nº 000197-030/2016). Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar irregularidades
quanto ao não acolhimento pelo Hospital de Urgência de Teresina - HUT "Zenon Rocha" de pacientes oriundos do interior do Piauí, que foram
regulados pela Central de Regulação de Internação Hospital como Urgência. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira
Pontes. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.12 Procedimento Preparatório nº 12/2019 (SIMP nº 000010-027/2019). Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: a fim de
acompanhar a doação voluntária de órgão para a realização de transplante inter vivos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Eny
Marcos Vieira Pontes. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.13 Inquérito Civil nº 04/2015 (SIMP nº 000010-088/2014). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: apurar possível ato de
improbidade administrativa contra o ex-prefeito de Santana do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Romana Leite Vieira.
Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.14 Inquérito Civil nº 01/2016 (SIMP nº 000347-234/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Canto do Buriti. Assunto: orçamento público.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José William Pereira Luz. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.15 Procedimento Preparatório nº 36/2017 (SIMP nº 002525-019/2016). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar
eventuais irregularidades e responsabilidades sobre o assassinato do adolescente G.V.S. no interior do CEM/SASC. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Ana Isabel de Alencar Mota Dias. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.16 Inquérito Civil nº 67/2010 (SIMP nº 000057-025/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: prorrogação contínua do
Contrato nº 04/2004 pelo Departamento Estadual de Trânsito do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos
Santos. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.17 Procedimento Preparatório nº 04/2014 (SIMP nº 001768-100/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: verificar
condições de funcionamento do programa "Mais Médico" no município de São José do Peixe. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.18 Inquérito Civil nº 039/2010 (SIMP nº 000058-199/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: possíveis concessões de
gratificações irregulares sem previsão legal. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco Túlio Ciarlini Mendes. Relator: Dr.
Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.19 Procedimento de Investigação Criminal nº 009/2014 (SIMP nº 000542-234/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Canto do Buriti.
Assunto: representação criminal noticiando que o Município de Pajeú do Piauí contratou irregularmente estudante de medicina para trabalhar
como médico do município. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José William Pereira Luz. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3.20 Procedimento Preparatório SIMP nº 001746-100/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Arraial. Assunto: ação de ressarcimento (cópia
da apelação cível nº 2011.0001.001507-4/Arraial). Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relator:
Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.4 Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.1 Inquérito Civil nº 61/2017 (SIMP nº 000117-003/2017). Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: irregularidade em
instituição escolar. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gladys Gomes Martins de Sousa. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto
Costa Normando.
2.4.2 Inquérito Civil nº 14/2018 (SIMP nº 002391-019/2017). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar eventual
descumprimento da Lei de Acesso à informação. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dr.ª
Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.3 Inquérito Civil nº 90/2017 (SIMP nº 002067-019/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: possível acumulação ilegal
de cargos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando.
2.4.4 Procedimento Preparatório nº 020/2018 (SIMP nº 000140-143/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União. Assunto: remessa do
formulário linha verde reclamação de desmatamento. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Francisca Sílvia da Silva Reis. Relatora:
Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.5 Procedimento Preparatório nº 0025/2017 (SIMP nº 000699-141/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União. Assunto: educação hora-aula - União-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Francisca Sílvia da Silva Reis. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto
Costa Normando.
2.4.6 Inquérito Civil nº 89/2017 (SIMP nº 001759-019/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: informações acerca do
contrato de concessão que autorizou a administração da Potycabana, uma vez que não há a devida limpeza das quadras de areia, nem estão
sendo disponibilizadas bolas para a população usufruir do espaço. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos
Santos. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.7 Inquérito Civil nº 24/2015 (SIMP nº 000024-019/2015). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar possíveis
irregularidades na implantação de postos de expedição de documentos veiculares em dependências de empresas privadas de compra e venda
de veículos, por parte do DETRAN-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dr.ª Raquel
de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.8 Inquérito Civil nº 016/2018 (SIMP nº 000461-156/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos. Assunto: apurar suposta irregularidade
em contratos administrativos realizados pela Prefeitura de Altos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Paulo Rubens Parente
Rebouças. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.9 Inquérito Civil nº 19/2018 (SIMP nº 000267-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: apurar supostas
irregularidades graves, como situações em que a soma de plantões médicos pagos em determinado mês correspondia a um mês de até 42 dias.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.10 Inquérito Civil nº 12/2016 (SIMP nº 000688-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: apurar supostas
irregularidades no município de São João do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dr.ª
Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.11 Inquérito Civil nº 01/2016 (SIMP nº 000277-022/2017). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar irregularidades na
prestação de contas do Ministério Público do Estado do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Ana Isabel de Alencar Mota
Dias. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
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2.4.12 Inquérito Civil nº 038/2017 (SIMP nº 000040-063/2015). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia que
Campo Maior, Sigefredo Pacheco, Nossa Senhora de Nazaré e Jatobá do Piauí não estariam alimentando, nos moldes legais, o SIOPS - Sistema
de Informações sobre Orçamento Público em Saúde, portanto, afrontando o dispositivo no art. 39 da Lei Complementar nº 141/2012. Prorrogação
de prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.4.13 Notícia de Fato nº 29/2018 (SIMP nº 000010-197/2019). Origem: Promotoria de Justiça de Luís Correia. Assunto: Decreto Municipal
73/2018. Recurso contra decisão de arquivamento. Recorrente: Luís Neto Nunes. Promotor de Justiça: Galeno Aristóteles Coêlho de Sá.
Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5 Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.5.1 Inquérito Civil nº 060/2014 (SIMP nº 000197-063/2014). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia de
possível construção de passagem molhada pelo Estado do Piauí em propriedade particular, localizada no Município de Sigefredo Pacheco.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.5.2 Inquérito Civil nº 063/2018 (SIMP nº 000020-107/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: visa apurar o
descumprimento da carga horária pelos servidores do município de Santa Rosa do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Vando da Silva Marques. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.5.3 Notícia de Fato nº 10/2018 (SIMP nº 000409-100/2018). Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: receptação/prevaricação.
Recurso contra decisão de arquivamento. Recorrente: Ideval Figueredo de Araújo. Promotor de Justiça: Danilo Carlos Ramos Henriques.
Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.5.4 Inquérito Civil nº 26/2014 (SIMP nº 000208-174/2016). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: apurar notícia de
irregularidades na prestação de contas da Prefeitura Municipal de Piracuruca do ano de 2009 (Processo TC-E-015744/10). Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Ricardo de Almeida Prado Filho. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.5.5 Inquérito Civil nº 06/2014 (SIMP nº 000007-025/2014). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: possíveis irregularidades
no contrato PJU 81/2012 firmado entre o Departamento de Rodagem do Piauí - DER e a Construtora HIDROS LTDA. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.5.6 Procedimento Preparatório nº 018/2017 (SIMP nº 000702-141/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União. Assunto: servidor público
(progressão funcional) - União-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Francisca Sílvia da Silva Reis. Relatora: Dra. Teresinha de
Jesus Marques.
2.5.7 Inquérito Civil SIMP nº 27/2018 (SIMP nº 000284-182/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: apurar notícia de fato
segundo a qual estaria ocorrendo o uso abusivo de instrumentos sonoros, grandes equipamentos (paredões) acoplados em veículos,
prejudicando o desenrolar das celebrações inerentes ao festejo da padroeira (Nossa Senhora de Fátima), na comunidade Serra dos Matões.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Avelar Marinho Fortes do Rêgo. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.5.8 Inquérito Civil nº 90/2018 (SIMP nº 000553-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: trata-se de
supostas irregularidades praticadas pelo ex-prefeito do município de São João do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge
Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.5.9 Inquérito Civil nº 04/2018 (SIMP nº 000139-158/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Alto Longá. Assunto: monitoramento do Projeto
#MPCONTRAOAEDES, desenvolvido no Plano Gerla de Atuação do MPPI, biênio 2016-2017, nas cidades de Alto Longá e Novo Santo Antônio.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Deborah Abbade Brasil de Carvalho. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.5.10 Inquérito Civil nº 021/2016 (SIMP nº 000556-085/2016). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente. Assunto: acompanhar as medidas
que estão sendo adotadas pela municipalidade em decorrência de ocupações clandestinas em terreno público do antigo lixão pelo município de
Corrente/PI. Prorrogação de prazo. Promotora de Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.5.11 Inquérito Civil nº 064/2017 (SIMP nº 000210-063/2015). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: possível mau
funcionamento do CAPS Programa Estratégia Saúde da Família no município de Sigifredo Pacheco/PI. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.5.12 Inquérito Civil nº 19/2017 (SIMP nº 000563-096/2016). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato. Assunto: apurar mais
detalhadamente supostas irregularidades no funcionamento do posto de saúde de Fartura do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Gabriela Almeida de Santana. Relatora: Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.5.13 Inquérito Civil SIMP nº 000381-172/2015. Origem: 30ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: poluição sonora - Bar Localizado na
Avenida Centenário, Bairro Aeroporto. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Teresinha
de Jesus Marques.
2.5.14 Inquérito Civil SIMP nº 000111-172/2015. Origem: 30ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio ambiente - construção de via em
área de APP na Universidade Federal do Piauí (UFPI). Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora:
Dra. Teresinha de Jesus Marques.
2.6 Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.1 Procedimento Preparatório SIMP nº 000585-141/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União. Assunto: meio ambiente - poluição
sonora. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Francisca Sílvia da Silva Reis. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.2 Inquérito Civil nº 05/2016 (SIMP nº 000077-258/2017). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: apuração dos danos causados
ao meio ambiente pelas inadequadas instalações e a falta de licenciamento ambiental no Matadouro Público de São João da Canabrava-PI.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Karine Araruna Xavier. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.3 Inquérito Civil nº 004/2018 (SIMP nº 000809-156/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos. Assunto: apurar suposta irregularidade
na contratação de empresa para locação de sistema de contabilidade. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Paulo Rubens Parente
Rebouças. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.4 Inquérito Civil nº 08/2014 (SIMP nº 000009-025/2014). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: indícios de cometimento de
improbidade administrativa no caso de descumprimento da decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 2011.0001.0025833. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.5 Procedimento Preparatório nº 015/2017 (SIMP nº 000707-141/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União. Assunto: transporte
escolar de Lagoa Alegre-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Francisca Sílvia da Silva Reis. Relatora: Dra. Clotildes Costa
Carvalho.
2.6.6 Inquérito Civil nº 014/2010 (SIMP nº 000079-199/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: possível ato de improbidade
administrativa - duplicidade de pagamento de vencimentos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Cristiano Farias Peixoto. Relatora:
Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.7 Inquérito Civil nº 025/2016 (SIMP nº 000153-063/2016). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato. Assunto: apurar
possível ocorrência de contratação de serviço de publicidade pelo Município de Campo Maior/PI sem qualquer procedimento licitatório.
Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.8 Procedimento Preparatório nº 28/2017 (SIMP nº 000807-206/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí. Assunto: apurar ausência
de instituição terapêutica para internamento e recuperação de dependentes químicos no município de Uruçuí-PI. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Edgar dos Santos Bandeira Filho. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.9 Inquérito Civil nº 05/2015 (SIMP nº 000083-182/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: verificação das providências
adotadas pelo Município de Lagoa do São Francisco para a execução do débito imputado ao ex-prefeito José Pio de Mesquita, nos autos do TCE
nº 016.030/11 (prestação de contas do referido Município, exercício 2010). Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Avelar Marinho
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Fortes do Rêgo. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.10 Inquérito Civil SIMP nº 000281-276/2017. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: para fins de apurar possível
nepotismo - contratação de filho do presidente de casa legislativa para exercício de cargo comissionado na mesma. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Paulo Rubens Parente Rebouças. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.11 Procedimento Preparatório SIMP nº 000197-276/2017. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: apurar possível
contratação irregular de particulares para a prestação de serviços administrativos, no município de Conceição do Canindé. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: João Batista de Castro Filho. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.12 Procedimento de Investigação Criminal nº 32/2018 (SIMP nº 000764-086/2017). Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto:
falsidade ideológica e falsificação de documento público. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Ari Martins Alves Filho. Relatora: Dra.
Clotildes Costa Carvalho.
2.6.13 Procedimento de Investigação Criminal nº 02/2018 (SIMP nº 000241-234/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Canto do Buriti.
Assunto: crime de falsidade ideológica e corrupção passiva. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José Willian Pereira Luz. Relatora:
Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.14 Procedimento Preparatório nº 34/2017 (SIMP nº 000042-022/2017). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar
eventuais ilicitudes na exploração dos serviços de transporte coletivo alternativo intermunicipal. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Ana Isabel de Alencar Mota Dias. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.15 Procedimento Preparatório nº 014/2019 (SIMP nº 000012-027/2019). Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto:
acompanhar a doação voluntária de órgão para a realização de transplante inter vivos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Eny
Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.16 Procedimento Preparatório nº 26/2018 (SIMP nº 000093-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar
possível irregularidade no exercício da medicina pelo Sr. Lucas Gonçalves da Silva. Promotor de Justiça: Karine Araruna Xavier. Relatora: Dra.
Clotildes Costa Carvalho.
2.6.17 Inquérito Civil nº 01/2012 (SIMP nº 000054-025/2018). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar se a empresa
Jerônimo Pereira Ltda, Shalon Tur, declarada inidônea pela ANNT, participou de licitações promovidas pelo Estado do Piauí. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.18 Procedimento Preparatório nº 27/2017 (SIMP nº 000603-019/2017). Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar
possíveis irregularidades, eventualmente cometidas por autoridades e servidores estaduais e municipais na publicidade oficial, em prejuízo da
moralidade e impessoalidade administrativa. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Ana Isabel de Alencar Mota Dias. Relatora: Dra.
Clotildes Costa Carvalho.
2.6.19 Inquérito Civil nº 70/2010 (SIMP nº 000059-025/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: possíveis irregularidades
no Contrato de Prestação de Serviços celebrados entre Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado do Piauí (CCOPANEST) e a
Fundação Municipal de Saúde. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Clotildes Costa
Carvalho.
2.6.20 Inquérito Civil nº 004/2014 (SIMP nº 000111-199/2016). Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: implantação de política
municipal de combate ao uso de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes nos municípios de Cocal e Cocal dos Alves. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco Túlio Ciarlini Mendes. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.21 Inquérito Civil nº 026/2018 (SIMP nº 000285-063/2017). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: notícia de que o
Município de Campo Maior teria contratado serviços de advocacia especializada do escritório Monteiro e Monteiro advogados associados,
mediante inexigibilidade de licitação, serviços destinados a verificação dos valores históricos que deixaram de ser repassados ao Município pela
União, em decorrência da subestimação do VMAA do FUNDEF. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Cezário de Souza Cavalcante
Neto. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.22 Procedimento de Investigação Criminal (SIMP nº 000349-228/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar
possível prática de crime de estelionato. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Rita de Fátima T. Moreira e Souza. Relatora: Dra.
Clotildes Costa Carvalho.
2.6.23 Procedimento Investigatório Criminal nº 003/2017 (SIMP nº 001154-086/2015). Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: crime
tentado. Estupro de vulnerável. Maus tratos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Eduardo Palácio Rocha. Relatora: Dra. Clotildes
Costa Carvalho.
2.6.24 Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000211/2018-83 (GEDOC nº 000006-226/2019). Origem: Procuradoria Geral de
Justiça. Assunto: diárias. Interessado: Maurício Verdejo Gonçalves Júnior. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho. Relatora: Dra. Clotildes
Costa Carvalho.
2.6.25 Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000147/2019-62 (GEDOC nº 000010-226/2019). Origem: Procuradoria Geral de
Justiça. Assunto: diárias. Interessado: Cezário de Souza Cavalcante Neto. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho. Relatora: Dra. Clotildes
Costa Carvalho.
2.6.26 Procedimento de Gestão Administrativa nº 32983/2017. Origem: Procuradoria Geral de Justiça. Assunto: diárias. Interessado: Roberto
Monteiro de Carvalho. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.27 Procedimento Preparatório SIMP nº 000110-172/2017. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio ambiente - poluição
sonora decorrente do Posto Ipiranga - Av. Dom Severino. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho.
Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.28 Inquérito Civil SIMP nº 000024-172/2015. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio ambiente - poluição sonora.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
2.6.29 Inquérito Civil nº 020/2018 (SIMP nº 000647-141/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União. Assunto: meio ambiente desmatamentos em áreas de preservação permanente - localidades Joá e Inxú. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Francisca
Sílvia da Silva Reis. Relatora: Dra. Clotildes Costa Carvalho.
3) PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO:
3.1 Ofícios/Memorandos comunicando instauração ou arquivamento de procedimentos/encaminhando cópias de portarias ou
recomendações.
3.1.1 Ofício nº 155/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de ICP nº 014/2019 (SIMP nº 000001-107/2019),
com objetivo de apurar eventual obstrução de via pública (logradouro público) com a utilização de cones para fins exclusivos de realização de
obras/reforma de cunho privado, supostamente realizado defronte a um ponto comercial situado à Avenida Rui Barbosa, ao lado do nº 600,
Centro, Município de Oeiras, ao lado do centro de Endoscopia, defronte ao Pimenta Bier.
3.1.2 Ofício nº 97/2019. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de ICP nº 005/2019 (SIMP nº 000732-105/2018), a
fim de coletar dados juntos ao Município de São Francisco do Piauí/PI, acerca de eventual elaboração e Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo- PMASE.
3.1.3 Ofício nº 96/2019. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de ICP nº 004/2019 (SIMP nº 000736-105/2018), a
fim de coletar dados juntos ao Município de Santa Rosa do Piauí/PI, acerca de eventual elaboração e Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo- PMASE.
3.1.4 Ofício nº 087/2019. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de ICP nº 002/2019 (SIMP nº 000735-105/2018),
para levantamento de dados juntos ao Município de São João da Varjota/PI, acerca de eventual elaboração do Plano Municipal de Atendimento
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Socioeducativo- PMASE.
3.1.5 Ofício nº 209/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 02/2018
(SIMP nº 000010-107/2018), visando acompanhar a Recomendação nº 64/2016 do MPF de Floriano-PI, acerca do SUS no Município de São
Miguel do Fidalgo/PI.
3.1.6 Ofício nº 086/2019. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de ICP nº 001/2019 (SIMP nº 000733-105/2018),
para levantamento de dados juntos ao Município de Cajazeiras do Piauí/PI, acerca de eventual elaboração do Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo- PMASE.
3.1.7 Ofício nº 206/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de ICP nº 015/2019 (SIMP nº 000136-105/2019),
com objetivo de apurar a indevida criação de porcos em chiqueiros, com o intento comercial, supostamente praticados por pessoas conhecidas
por "Irmãos dos Porcos", no Conjunto Nogueira Tapety, Bairro Canela, no município de Oeiras, provocando mal cheiro, infestação de moscas e,
consequentemente, propiciando a proliferação de vetores transmissores de doenças nas adjacências.
3.1.8 Ofício nº 183/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de ICP nº 016/2019 (SIMP nº 000194-105/2019),
visando apurar possíveis danos ambientais relativos à realização de shows e apresentações musicais no estabelecimento denominado "Antigo
Gela Guela", situado à Avenida Transamazônica, Rodagem de Picos, Oeiras/PI, sem licença da autoridade competente, com a utilização de
aparelhos e instrumentos sonoros/acústicos em volume elevado, causando prejuízo à tranquilidade e à saúde auditiva de diversos municípios que
residem nas proximidades do local.
3.1.9 Ofício nº 199/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de ICP nº 017/2019 (SIMP nº 000002-107/2019),
com objetivo de apurar possíveis irregularidades no transporte público escolar do município de São Francisco do Piauí, especialmente o
disponibilizado o trecho na zona rural Data Pobre até a Localidade Melancias, com defeitos na porta do micro-ônibus (quebrada), além de
irregularidades na condução do referido veículo por motoristas inabilitados ou com habilitação incompatível com a categoria exigida para este tipo
de transporte, gerando total insegurança ás crianças transportadas.
3.1.10 Ofício nº 082/2019. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 004/2019
(SIMP nº 001313-105/2018), para apurar situação de negligência familiar e violência financeira à idosa.
3.1.11 Ofício nº 088/2019. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: instauração de ICP nº 033/2019 (SIMP nº 000737-105/2018),
para levantamento de dados junto ao Município de Colônia do Piauí/PI, acerca de eventual elaboração do Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo- PMASE.
3.1.12 Memorando nº 165/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação do prazo de Procedimento Preparatório
nº 56/2018 (SIMP nº 000081-027/2018), a fim de garantir a dispensação do fármaco Topiramato 100mg a paciente diagnostico com epilepsia, em
quantidade conforme rescrição médica.
3.1.13 Memorando nº 164/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato nº 07/2019 (SIMP nº
000014-027/2019), com objetivo de apurar a possível existência de uma pactuação com o Estado do Maranhão (Timon, Parnarama, Matões e
São Francisco do Maranhão) para atendimento de pacientes na especialidade obstetrícia e neonatologia de alta complexidade.
3.1.14 Ofício nº 178/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 010/2018 (SIMP nº 000087034/2017), sobre eventual irregularidades relativas à garantia da integridade física dos presos na Casa de Custódia "José Ribamar Leite".
3.1.15 Ofício nº 179/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº 025/2017
(SIMP nº 000075-034/2018) em ICP nº 025/2018, que trata sobre direito a alimentação de presos recolhidos na central de flagrantes.
3.1.16 Memorando nº 174/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
03/2019 (SIMP nº 000030-027/2019), a fim de acompanhar e fiscalizar a utilização de recurso proveniente de emenda parlamentar creditada no
Fundo de Saúde do Estado do Piauí.
3.1.17 Memorando nº 167/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicando Audiência Pública que será realizada
no Auditório do Ministério Público do Estado do Piauí, localizado no 7º andar do Edifício Maria Luiza Ferraz Fortes, na Av. Lindolfo Monteiro, nº
911, Bairro de Fátima, Teresina-PI, ás 8 horas e 30 minutos, do dia 21 de Março de 2019, que tem por objetivo discutir a assistência à saúde de
responsabilidade do Estado do Piauí e da Secretaria Estadual de Saúde, prestada aos pacientes em terapia renal substitutiva e aos pós
transplantados.
3.1.18 Ofício nº 51/2019. Origem: Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: Recomendação Ministerial nº 01/2019 referente ao
Procedimento Preparatório nº 007/2018, com objetivo de investigar suposto uso de maquinário do PAC por particular, parente do Prefeito
Municipal de Lagoa do Piauí.
3.1.19 Ofício nº 167/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: Termo de Ajustamento de Conduta nº 04/2019 em relação ao
ICP nº 03/2017 (SIMP nº 000035-107/2017), visando acompanhar o processo de cadastramento, habilitação e funcionamento do CAPS AD no
Município de Oeiras e, por conseguinte, possa a população beneficiar-se deste serviço especializado de Saúde Mental.
3.1.20 Ofício nº 181/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 006/2018 (SIMP nº 000110034/2017), sobre assistência social.
3.1.21 Memorando nº 118/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Preparatório de ICP
nº 008/2019 (SIMP nº 000121-030/2018), com a finalidade de apurar irregularidades quanto a negativa de dispensação de insumos médicos a um
paciente com paralisia cerebral, face à impetração de um Mandado de Segurança com pedido de liminar me benefício de paciente.
3.1.22 Memorando nº 112/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
017/2019, a fim de apurar conduta de servidores do SAMU e do Hospital do Buenos Aires no atendimento de um paciente.
3.1.23 Memorando nº 65/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000042033/2019), versando sobre apurar negativa de matrícula de criança no CMEI Santa Francisco Cabrini.
3.1.24 Ofício nº 071/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 01/2019
(SIMP nº 000017-140/2019), com objetivo de acompanhar a investigação de vínculo genético da criança recém-nascida que aponta suposto pai.
3.1.25 Ofício nº 110/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicando propositura de ação referente ao Procedimento
Administrativo nº 62/2017 (SIMP nº 000253-262/2018), com finalidade de defender os interesses de adolescente.
3.1.26 Ofício nº 67/2019. Origem: Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 01/2018, tendo por objeto apurar suposta
irregularidade de contratação de enfermeiro.
3.1.27 Ofício nº 68/2019. Origem: Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 01/2018, tendo por objeto apurar danos
causados ao meio ambiente pelo aterro sanitário localizado no município de Marcolândia Piauí.
3.1.28 Ofício nº 187/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 003/2019
(SIMP nº 000074-034/2018), racial- não discriminação.
3.1.29 Ofício nº 186/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 029/2018
(SIMP nº 000172-034/2018), gênero- não discriminação.
3.1.30 Ofício nº 130/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 24/2018
(SIMP nº 000066-003/2018), instaurado para acompanhar o cumprimento do TAC nº 22/2018.
3.1.31 Ofício nº 089/2019. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial- GACEP. Assunto: arquivamento de
Procedimento Administrativo de Auxílio nº 001/2019 (SIMP nº 000001-225/2019), com objetivo de auxiliar o Promotor de Titular da 6ª Promotoria
de Justiça de Teresina-PI.
3.1.32 Ofício nº 099/2019. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial- GACEP. Assunto: arquivamento de
Procedimento Administrativo de Auxílio nº 011/2018 (SIMP nº 000091-225/2018), com objetivo de auxiliar o Promotor de Titular da 1ª Promotoria
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de Justiça Luzilândia.
3.1.33 Ofício nº 184/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 004/2018 (SIMP nº 000006034/2018), sobre gênero- não discriminação.
3.1.34 Ofício nº 183/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 005/2018 (SIMP nº 000007034/2018), sobre gênero- não discriminação.
3.1.35 Memorando nº 107/2019. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado- GAECO. Assunto: prorrogação de PIC
nº 006/2018 (SIMP nº 000009-216/2018), processo sigiloso.
3.1.36 Memorando nº 186/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato nº 008/2019 (SIMP
nº 000019-027/2019), que relata a demora na realização de procedimento cirúrgico com médico e a negativa de informação à paciente quanto a
sua posição na fila de espera.
3.1.37 Memorando nº 179/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de ICP nº 49/2018 (SIMP nº 000146027/2018), que objetiva apurar a falta de grande número de medicamentos na Farmácia do Hospital Infantil Lucídio Portela.
3.1.38 Memorando nº 177/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº 52/2018
em ICP nº 052/2018 (SIMP nº 000052-027/2018), que tem por objetivo acompanhar o processo de compra de materiais necessários para a
realização dos procedimentos de Citoscopia, Ressecção Prostática e Versical, Uretromia Interna Ureterorrenoscopia e Cirurgia Percutânea na
Clínica Urológica do HGV.
3.1.39 Ofício nº 203/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 77/2018 (SIMP nº
000092-214/2016), para apurar supostas irregularidades apontadas pelo TCE, na prestação de contas do Município de São Braz-PI, no exercício
financeiro de 2011.
3.1.40 Ofício nº 038/2019. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 27/2013 (SIMP nº 000148022/2017), com objetivo de apurar possíveis irregularidades na contratação do escritório de advocacia pela Agespisa, bem como no reajuste do
contrato.
3.1.41 Ofício nº 138/2019. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial- GACEP. Assunto: arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 017/2016 (SIMP nº 000034-225/2016), instaurado para fiscalizar a elaboração e execução de políticas públicas e
metas orçamentárias relativas à segurança pública no Estado do Piauí.
3.1.42 Ofício nº 74/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Preparatório nº 001/2017 (SIMP
nº 000516-141/2017), sobre intervenção e tomada de providências na PI 112.
3.1.43 Ofício nº 73/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Preparatório nº 025/2011 (SIMP
nº 000515-141/2017), sobre improbidade administrativa- Prefeitura de Lagoa Alegre/PI, exercício financeiro de 2009 a 2012.
3.1.44 Ofício nº 35/2019. Origem: Promotoria de Justiça de Manoel Emídio-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº
002/2016 (SIMP nº 000008-274/2019), para apurar possível prática de abandono, maus tratos e negligência em face de idosos.
3.1.45 Memorando nº 67/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000011033/2019), instaurado com objetivo de apurar denúncia sobre suposta negativa de matrícula à criança no CMEI Chico Mendes.
3.1.46 Memorando nº 69/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000035033/2019), instaurado com objetivo de inserir adolescente no processo de ensino regular.
3.1.47 Memorando nº 66/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000022033/2019), versando sobre apurar negativa de matrícula de criança na E.M. João Emílio Falcão.
3.1.48 Ofício nº 33/2019. Origem: Promotoria de Justiça de Avelino Lopes-PI. Assunto: ajuizamento de Ação Civil Pública por ato de improbidade
administrativa referente ao ICP (SIMP nº 000580-210/2016), processo sigiloso.
3.1.49 Ofício nº 227/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 151/2018 (SIMP nº
000028-096/2016), para apurar e investigar a contratação indevida de professores substitutos sem o processo seletivo adequado, apontada pelo
Tribunal de Contas, na prestação de Contas do Município de Várzea Branca, exercício financeiro de 2009, a partir de documentação
encaminhada pelo Ministério Público Federal.
3.1.50 Ofício nº 217/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 204/2018 (SIMP nº
000295-096/2016), com objetivo de investigar e apurar suposta improbidade administrativa, a partir de procedimento remetido pelo CACOP/MPPI, pelo Município de São Lourenço do Piauí/PI.
3.1.51 Ofício nº 189/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 015/2013 (SIMP nº 000042034/2015), sobre estabelecimento policial.
3.1.52 Ofício nº 136/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de ICP nº 01/2019 e nº 02/2019, que tem por
objetivo adequar os órgãos, programas, estruturas e orçamento dos Município de Cabeceiras do Piauí e Boa Hora/PI, ás disposições do Estatuto
da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e a Lei do SINASE (Lei nº 12.594/2012) e demais legislações pertinentes para exigir a imediata
elaboração e oportuna implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.
3.1.53 Memorando nº 70/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000018033/2019), aberta com objetivo de apurar denúncia sobre suposta negativa de matrícula no CMEI Tia Fanni.
3.1.54 Memorando nº 73/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000039033/2019), aberta com objetivo de apurar denúncia sobre suposta negativa de matrícula à criança no CMEI Danielzinho.
3.1.55 Ofício nº 24/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de ICP (SIMP nº 000416-138/2018), sobre
estabelecimento policial.
3.1.56 Ofício nº 238/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: arquivamento dos seguintes Procedimentos
Administrativos nº 29/2018 (SIMP nº 000436-096/2016), com objetivo de fiscalizar o fornecimento de energia elétrica na Localidade Boi Morto,
zona rural do município de São Raimundo-PI. Nº 48/2018 (SIMP nº 000141-096/2018), com objetivo de apurar e fiscalizar o cumprimento do ato
de infração nº 7322 e nº 0980 pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MPPI), em que foi constatado em fiscalização "in
loco" no estabelecimento SUPERMERCADO VITÓRIA a comercialização de produtos fora de validade. Nº 02/2019 (SIMP nº 000087-096/2018),
sobre fiscalizar supostas irregularidades na prática de pesca no Açude Público Aldeia no Município de São Raimundo Nonato/PI.
3.1.57 Ofício nº 239/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo
nº 42/2018 (SIMP nº 000064-096/2017), com objetivo de apurar e fiscalizar possíveis irregularidades no fornecimento de transporte escolar aos
alunos da rede de ensino municipal da localidade Zé Luís, zona rural de Várzea Branca/PI. Procedimento Administrativo Nº 49/2018 (SIMP nº
000142-096/2018), com objetivo de apurar e fiscalizar o cumprimento do ato de infração nº 7301 e nº 0735 pelo Programa de Proteção e Defesa
do Consumidor (PROCON/MPPI), em que foi constatado em fiscalização "in loco" no estabelecimento SUPERMERCADO DIAS e COELHO-ME
(SUPERMERCADO NOVA VISÃO) a comercialização de produtos fora de validade.
3.1.58 Ofício nº 209/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 131/2018 (SIMP nº
000301-096/2016), apurar e investigar supostas irregularidades na prestação de contas da Câmara Legislativa do Município de São Lourenço do
Piauí/PI, exercício financeiro de 2007.
3.1.59 Ofício nº 069/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 06/2019
(SIMP nº 000016-140/2019), com a finalidade de registrar reclamação dos profissionais da área da saúde de Barras sobre a distribuição dos
incentivos financeiros referentes ao PMAQ e acompanhar o cumprimento de acordo firmado pelo Município sobre o caso.
3.1.60 Ofício nº 073/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 43/2018
(SIMP nº 000111-140/2018), com objetivo de apurar suposta situação de vulnerabilidade e risco social que está sendo submetida a pessoa com
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deficiência mental.
3.1.61 Ofício nº 074/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 42/2018
(SIMP nº 000100-140/2018), sobre suposta contratação irregular de funcionários feita pela Prefeitura Municipal de Barras/PI.
3.1.62 Ofício nº 120/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 12/2019
(SIMP nº 000091-140/2019), cujo objetivo é acompanhar o cumprimento pelo Município de Cabeceiras do Piauí sobre a Recomendação
Administrativa nº 14/2018, que segundo requerimento apresentado pelos Conselheiros Tutelares daquele local, estaria sendo descumprido pelo
Prefeito Municipal.
3.1.63 Ofício nº 196/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 002/2018 (SIMP nº 000002034/2018), sobre moradia.
3.1.64 Ofício nº 153/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: prorrogação de ICPs Nº 029/2016 (SIMP nº 000155182/2017), sobre atraso no pagamento de servidores no município de Domingos Mourão como forma de retaliação política, em vista do processo
eleitoral recém encerrado. ICP nº 065/2016 (SIMP nº 000754-182/2017), sobre prejuízos de oscilações e quedas de fornecimento de energia nos
bairros Piçarra, Boa Esperança e São Gonçalo no Município de Lagoa de São Francisco. ICP nº 077/2017 (SIMP nº 000869-182/2017), sobre
contratos administrativos. ICP nº 001/2018 (SIMP nº 000005-182/2018), com objetivo de apurar o cumprimento das providências solicitadas pela
Coordenação de Endemias, a fim de solucionar as condições favoráveis de proliferação do mosquito Aedes Aegypti na residência do noticiado.
3.1.65 Memorando nº 094/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Preparatório nº
51/2018 (SIMP nº 000166-030/2018), sobre apurar irregularidades quanto a possível proibição feita pela direção da Maternidade do Buenos Aires
quanto à presença de acompanhantes de pacientes na enfermaria de intercorrência.
3.1.66 Ofício nº 120/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 12/2019
(SIMP nº 000091-140/2019), cujo objetivo é acompanhar o cumprimento pelo Município de Cabeceiras do Piauí sobre o cumprimento da
Recomendação Administrativa nº 14/2018, que segundo requerimento apresentado pelos Conselheiros Tutelares daquele local estaria sendo
descumprido pelo Prefeito Municipal.
3.1.67 Memorando nº 72/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000008033/2019), visando inserir adolescente no processo regular de ensino.
3.1.68 Memorando nº 101/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório nº
016/2019, que visa apurar a reduzida oferta de vagas de consulta com médicos cardiologistas na Rede Pública de Saúde.
3.1.69 Ofício nº 126/2019. Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 11/2018 (SIMP nº 000609019/2016), sobre prestação de contas da secretaria do Estado da Saúde do Piauí- SESAPI, exercício financeiro de 2014.
3.1.70 Ofício nº 135/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Procedimento Administrativo nº
055/2017 (SIMP nº 000864-182/2017), sobre o não fornecimento de medicamentos psiquiátricos pelo Município de Milton Brandão.
3.1.71 Ofício nº 96/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: prorrogação de prazo de ICPs nº 074/2017 (SIMP nº 000866182/2017), sobre aquisições de duas passagens aéreas pelo município de Pedro II, por meio dos empenhos 620007 e 620008, que não teriam
observado a disciplina da Lei de Licitações e o procedimento da despesa pública. ICP Nº 046/2017 (SIMP nº 000740-182/2017), processo
sigiloso. ICP Nº 088/2017 (SIMP nº 000978-182/2017), sobre verificar a situação da estrutura física e gestão do telecentro Comunitário
implantado na cidade de Lagoa de São Francisco, conforme Relatório de Fiscalização nº 1.705/2010, da Controladoria Geral da União. ICP Nº
038/2017 (SIMP Nº 000448-182/2017), esbulho de servidão administrativa por particular possuidor ou proprietário de imóvel onde fora perfurado
poço tubular com recursos municipais, impedindo o uso coletivo, na localidade Tucuns do Pereiras. ICP Nº 86/2017 (SIMP nº 000917-182/2017),
representação que coloca em suspeição diárias concedidas a três assessores, entre 2013 e 2017.ICP Nº 014/2017 (SIMP nº 000051-182/2017),
sobre possível desvio de recursos municipais, por meio do pagamento de frete de veículo que não ocorrera.
3.1.72 Memorando nº 187/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº 48/2018
em ICP nº 004/2019, com objetivo de viabilizar a colocação de esfíncter urinário artificial em benefício de paciente no Hospital Getúlio Vargas.
3.1.73 Memorando nº 185/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 60/2018 em
Procedimento Preparatório nº 030/2019, que objetiva apurar irregularidades no pagamento do auxílio do Tratamento Fora do Domicílio- TFD,
referente aos meses de março/2018 a setembro/2018.
3.1.74 Memorando nº 039/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 036/2018 (SIMP nº 000144030/2017), com a finalidade de apurar irregularidades na negativa de fornecimento de Ritalina (METILFENIDATO), na Rede Pública Municipal de
Saúde.
3.1.75 Ofício nº 047/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: arquivamento de PIC nº 001/2015, com objetivo de apurar
suposta prática de crime contra a Lei nº 8.666/93, especialmente no que diz respeito à inexistência de instauração de procedimento licitatório
para contratação de serviços advocatícios ou para a dispensa ou inexigibilidade.
3.1.76 Memorando nº 74/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 10/2017 (SIMP nº 000056033/2015), com objetivo de apurar suposta carência de escolas públicas nas cercanias do Residencial Jacinta Andrade, na zona norte de
Teresina/PI, o que teria compelido os alunos da localidade a fazerem a matrícula em outro bairro da capital.
3.1.77 Memorando nº 76/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000124033/2018), com objetivo de apurar denúncia sobre suposta falta de auxiliar de apoio á inclusão para acompanhar criança na E.M. Bom Princípio.
3.1.78 Ofício nº 137/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 06/2019 (SIMP nº
000017-003/2019), instaurada para apurar suposta prática abusiva perpetrada pela Humana Saúde.
3.1.79 Ofício nº 31/2019. Origem: Promotoria de Justiça de Manoel Emídio-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº
1920/2015 (SIMP nº 000043-274/2019), com objetivo de apurar pagamentos supostamente irregulares feitos pelo município de Colônia do
Gurgueia ao Escritório de Advocacia.
3.1.80 Ofício nº 259/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação dos seguintes ICPs nº 33/2018
(SIMP nº 000194-096/2017), com objetivo de investigar e apurar supostas irregularidades cometidas pelo prefeito municipal de Várzea Branca/PI,
consistente em utilização indevida de maquinários do programa de aceleração do crescimento- PAC. ICP nº 49/2018 (SIMP nº 000317-096/2016),
sobre apurar supostas irregularidades na prestação de contas ao TCE/PI, praticados pelo então gestor do município de São Raimundo Nonato,
no exercício financeiro de 2008. ICP nº 69/2018 (SIMP nº 000297-096/2016), sobre apurar irregularidades na prestação de contas do município
de São Lourenço/PI, no exercício de 2010. ICP nº 80/2018 (SIMP nº 000432-096/2016), sobre apurar notícia de suposto ato de improbidade
administrativa praticado por Prefeito Municipal de São Braz do Piauí. ICP nº 82/2018 (SIMP nº 000428-096/2016), sobre apurar notícia de suposto
ato de improbidade administrativa praticado pelo Prefeito Municipal de São Braz do Piauí. ICP nº 83/2018 (SIMP nº 000430-096/2016), com
objetivo de apurar suposta prática de improbidade administrativa praticado pelo Prefeito Municipal de São Braz do Piauí. ICP nº 94/2018 (SIMP nº
000347-096/2016), com objetivo de resguardar os interesses dos consumidores de São Lourenço/PI, acerca do armazenamento e
comercialização irregulares de Gás Liquefeito de Petróleo- GLP, conhecido como gás de cozinha em bares, mercearias e residências. ICP nº
98/2018 (SIMP nº 000363-096/2016), sobre investigar irregularidades na prestação de contas ao TCE/PI, praticados por ex-prefeito do Município
Coronel José Dias/PI, no exercício financeiro de 2010.ICP nº 109/2018 (SIMP nº 000406-096/2016), com objetivo de apurar supostas
irregularidades apontadas pelo TCE/PI, na prestação de contas praticadas pelo Prefeito do Município de Coronel José Dias/PI, no exercício
financeiro de 2008. ICP nº 119/2018 (SIMP nº 000281-096/2016), sobre investigar e apurar suposta improbidade administrativa nas contas da
Câmara Municipal de Coronel José Dias/PI, referente ao exercício financeiro de 2008. ICP nº 122/2018 (SIMP nº 000431-096/2016), com objetivo
de apurar e investigar suposta improbidade administrativa pelo ex-gestor de São Braz do Piauí/PI, em razão de pagamento por obra não
realizada na Unidade Escolar Higino José de Sousa. ICP nº 124/2018 (SIMP nº 000034-096/2017), sobre apurar e investigar suposta utilização
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indevida de bens públicos no município de Bonfim do Piauí. ICP nº 141/2018 (SIMP nº 000373-096/2016), com objetivo de apurar supostos atos
de improbidade administrativa praticada pelo Prefeito Municipal de São Raimundo Nonato/PI, referente a pagamentos irregulares de serviços não
prestados ao município. ICP nº 142/2018 (SIMP nº 000300-096/2016), com objetivo de apurar e investigar possíveis atos de improbidade
administrativa nas contas da Câmara Municipal de Vereadores de São Lourenço do Piauí/PI, referente ao exercício financeiro de 2009. ICP nº
203/2018 (SIMP nº 000424-096/2016), com objetivo de investigar e apurar supostas irregularidades apontadas pelo TCE/PI, na prestação de
contas praticados por ex-prefeito do município de Dirceu Arcoverde/PI, no exercício financeiro de 2010. ICP nº 205/2018 (SIMP nº 000370096/2016), com objetivo de investigar e apurar suposta improbidade administrativa praticada por ex-prefeito do município de Várzea Branca/PI, a
partir de notícia crime remetida pela Assessoria Especial do Procurador Geral de Justiça MP/PI. ICP nº 207/2018 (SIMP nº 000281-096/2016),
sobre investigar e apurar suposta improbidade administrativa nas contas da Câmara Municipal de Coronel José Dias/PI, referente ao exercício
financeiro de 2008. ICP nº 209/2018 (SIMP nº 000402-096/2016), com objetivo de investigar e apurar suposta improbidade administrativa
praticada por prefeito municipal de Coronel José Dias/PI. ICP nº 211/2018 (SIMP nº 000127-096/2017), sobre investigar e apurar aplicação de
verbas na saúde, no ano de 2013, uma vez que o Relatório de Fiscalização da 38ª Etapa de Programa de Fiscalização da CGU apontou: prejuízo
à população local decorrente do descumprimento da carga horária dos médicos do Programa Saúde da Família e a ausência de documentação
comprobatória das despesas realizadas com recursos do Programa de Assistência Farmacêutica e da Atenção Básica.
3.1.81 Ofício nº 153/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: prorrogação de ICPs nº 029/2016 (SIMP nº 000155182/2017), sobre atraso no pagamento de servidores no município de Domingos Mourão como forma de retaliação política, em vista do processo
eleitoral recém encerrado. ICP nº 065/20174 (SIMP nº 000754-182/2017), sobre prejuízos advindos de oscilações e quedas de fornecimento de
energia nos bairros Piçarra, Boa Esperança e São Gonçalo, no município de Lagoa de São Francisco. ICP nº 077/2017 (SIMP nº 000869182/2017), sobre locação de imóvel em Teresina ao arrepio da disciplina preconizada pela Lei de Licitações Públicas, contrato celebrado pelo
município de Lagoa do São Francisco. ICP nº 001/2018 (SIMP nº 000005-182/2018), com objetivo de apurar o cumprimento das providências
solicitadas pela Coordenação de Endemias, a fim de solucionar as condições favoráveis de proliferação do mosquito Aedes Aegypti na residência
do noticiado.
3.1.82 Ofício nº 163/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 06/2018
(SIMP nº 000084-182/2018), com objetivo de apurar possível existência de maus tratos em desfavor de idosa, figurando como agressora sua
própria filha.
3.1.83 Ofício nº 262/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
nº 32/2017 (SIMP nº 000196-096/2017), sobre proceder o acompanhamento e fiscalização das determinações da Coordenação Estadual de
Urgência SAMU 192, junto à base Descentralizada do SAMU/192 no município de São Raimundo Nonato/PI.
3.1.84 Ofício nº 263/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 11/2013 (SIMP nº
000007-097/2017), sobre gestão ambiental. ICP nº 38/2017 (SIMP nº 000042-097/2017), sobre apurar possíveis danos ambientais decorrentes da
notícia de desmatamento de área denominada Fazenda Riqueza, zona rural do município de Fartura do Piauí/PI.
3.1.85 Ofício nº 145/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: prorrogação de Procedimentos Administrativos nº 001/2018
(SIMP nº 000001-182/2018), com objetivo de apurar o cumprimento do TAC firmado com o município de Lagoa de São Francisco. Nº 003/2018
(SIMP nº 000003-182/2018), com objetivo de apurar o cumprimento do TAC firmado com o SAMU de Pedro II. Nº 009/2018 (SIMP nº 000089182/2018), sobre verificar o cumprimento das cláusulas inseridas no Termo de Ajustamento de Conduta formalizado nos autos do ICP nº 13/2013.
Nº 019/2018 (SIMP nº 000270-182/2018), sobre possível violação dos direitos de idosa por sua filha adotiva.
3.1.86 Ofício nº 269/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 32/2015 (SIMP nº
000011-097/2016), sobre verificar os devidos licenciamentos e autorizações de funcionamento do empreendimento denominado Siqueira &
Siqueira. Nº 105/2018 (SIMP nº 000380-096/2016), sobre apurar possíveis atos de improbidade administrativa nas contas do município de São
Raimundo Nonato/PI, referente ao exercício financeiro de 2008, conforme documentação remetida pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Nº 120/2018 (SIMP nº 000410-096/2016), sobre apurar notícia de suposta improbidade administrativa praticada pelo Prefeito Municipal de São
Lourenço do Piauí/PI, referente a irregularidades no serviço de limpeza pública no município, realizados pela empresa V. W. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA. Nº 157/2018 (SIMP nº 000027-096/2016), sobre apurar e investigar supostas irregularidades acerca da prestação de
contas pelo município de Dom Inocêncio/PI, referente exercício financeiro de 2010.
3.1.87 Ofício nº 146/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 03/2019 (SIMP nº
000009-033/2019), representação apresentada por consumidora, relatando que sua filha foi discente do Colégio Santa Marcelina e que teve sua
documentação escolar retida sem justificativa legal.
3.1.88 Ofício nº 149/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº 04/2019 (SIMP nº
000010-003/2019),instaurada para apurar possível retenção de documentação escolar.
3.1.89 Ofício nº 148/2019. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial- GACEP. Assunto: arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 002/2019 (SIMP nº 000004-225/2019), solicitando auxílio para acompanhar tramitação de Inquérito Policial que
apura a prática do delito previsto no art. 351 parágrafos 1º e 2º do CP, cuja autoria é atribuída ao atual Prefeito de Paes Landim, ao ex-prefeito de
Paes Landim e a advogados.
3.1.90 Ofício nº 137/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de ICP nº 02/2019, com objetivo de
fiscalizar/acompanhar o plano municipal de atendimento socioeducativo do município de Boa Hora/PI.
3.1.91 Ofício nº 105/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 10/2018
(SIMP nº 000091-140/2018), com objetivo de acompanhar o cumprimento pela Eletrobras Distribuição quanto a implementação de providências
de melhoria da rede de Distribuição na Rua José Constâncio, bairro São Cristovão.
3.1.92 Ofício nº 129/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 17/2019
(SIMP nº 0000050-140/2019), cujo objetivo é apurar a notícia sobre supostos danos ambientais cometidos por produtores rurais do Assentamento
Currais Novos em Barras.
3.1.93 Ofício nº 102/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 33/2018
(SIMP nº 000127-140/2018), sobre suposta conduta do prefeito de Boa Hora/PI que poderia se enquadrar como atos de improbidade
administrativa.
3.1.94 Ofício nº 089/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 04/2018
(SIMP nº 000038-140/2018), instaurado para apurar fatos incertos da Notícia de Fato nº 11/2018 (SIMP nº 000018-140/2018), sobre suposta
possível situação de risco vivenciada por criança.
3.1.95 Ofício nº 149/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 06/2018
(SIMP nº 000096-140/2018), com objetivo de apurar o cumprimento pelo Secretário Municipal de Saúde da obrigação legal de elaborar e
processar dos instrumentos de planejamento do SUS, para fins de orçamentos.
3.1.96 Ofício nº 160/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 29/2018
(SIMP nº 000144-140/2018), instaurado para apurar fatos incertos da Notícia de Fato nº 93/2018 (SIMP nº 000144-140/2018), sobre suposta
irregularidades na obra de pavimentação asfáltica realizada pelo município de Cabeceiras do Piauí em via pública situada ao lado da Rodovia PI113, que estaria violando o direito de propriedade dos moradores daquele local.
3.1.97 Ofício nº 159/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 39/2018
(SIMP nº 000075-140/2018), instaurado com objetivo de apurar fatos incertos da Notícia de Fato nº 51/2018 (SIMP nº 000075-140/2018), sobre
situação de vulnerabilidade e risco social que estariam submetidos idosos.
3.1.98 Ofício nº 150/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 36/2018
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(SIMP nº 000135-140/2018), instaurado com objetivo de apurar o cumprimento pelo Secretário Municipal de Saúde da obrigação legal de elaborar
e processar os instrumentos de planejamento do SUS, para fins de orçamentários.
3.1.99 Memorando nº 77/2019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000014033/2019), versando sobre ausência de transporte escolar para os alunos que residem no Povoado Baixa Escura e estudam nas escolas da
localidade Campestre Norte.
3.1.100 Ofício nº 73/2019. Origem: Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: prorrogação de PIC nº 03/2018 (SIMP nº 000476201/2018), processo sigiloso.
3.1.101 Ofício nº 72/2019. Origem: Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: prorrogação de PIC nº 01/2018 (SIMP nº 000329201/2018), processo sigiloso.
3.1.102 Memorando nº 067/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
07/2019 (SIMP nº 000006-140/2019), cujo objetivo é apurar os fatos incertos da Notícia de Fato nº 09/2019 (SIMP nº 000006-140/2019), que dão
conta da falta de saneamento básico e estrutura que proporcionem o mínimo de dignidade aos moradores da Rua Antônio Luís de Oliveira e
Antônio Francisco Rodrigues de Oliveira.
3.1.103 Ofício nº 170/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 02/2019
(SIMP nº 000027-140/2019), instaurado com objetivo de acompanhar os serviços da Correição Interna na sede da 2ª Promotoria de Justiça de
Barras.
3.1.104 Ofício nº 145/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº 40/2018
(SIMP nº 000102-140/2018), cujo objetivo é averiguar a suposta situação de vulnerabilidade e risco social de idosa, supostamente gerado pelo
comportamento do filho.
3.1.105 Ofício nº 148/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 01/2019
(SIMP nº 000017-140/2019), instaurado com objetivo de averiguar paternidade de filho recém-nascido que aponta suposto pai.
3.1.106 Ofício nº 103/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 15/2018
(SIMP nº 000094-140/2018), cujo objetivo é apurar os fatos incertos da Notícia de Fato nº 31/2018 (SIMP nº 000048-140/2018), sobre o
levantamento de informações sobre a família extensa de adolescente.
3.1.107 Ofício nº 056/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 013/2018
(SIMP nº 000088-140/2018), instaurado para averiguar o cumprimento pela Secretaria de Saúde do Município de Barras/PI, quanto ao
fornecimento do transporte para tratamento de saúde.
3.1.108 Ofício nº 169/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 20/2019
(SIMP nº 000142-140/2018), instaurado para acompanhar o cumprimento da Recomendação Administrativa nº 11/2018, pelo município de Barras,
na qual foi determinada a limpeza das margens dos rios que banham a região, com a coleta de lixo dispostos de forma inadequada.
3.1.109 Ofício nº 172/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo nº 32/2018
(SIMP nº 000131-140/2018), cujo objetivo é apurar os fatos incertos da Notícia de Fato nº 86/2018, sobre deficiências no sistema de escoamento
de água na Rede Marques Ferreira de Holanda.
3.1.110 Ofício nº 208/2019. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 012/2018 (SIMP nº 000012034/2018), sobre assistência social.
4. OUTROS
4.1 E-DOC Nº 07010031281201991. Oriundo da 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento de Investigação
Criminal (PIC) nº 01/2017 (SIMP nº 000711-086/2015) sobre omissão de socorro.
4.2 E-DOC Nº 07010031294201961. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 011/2014 (SIMP
nº 000141-201/2017), sobre energia elétrica.
4.3 E-DOC Nº 07010031297201911. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 002/2016 (SIMP
nº 000219-201/2017), sobre improbidade administrativa.
4.4 E-DOC Nº 07010031300201989. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Preparatório
(SIMP nº 001435-100/2018), instaurado com objetivo de averiguar violação ao art. 37, II da CF, tendo em vista a informação de que a Câmara
Municipal de Arraial não realizo concurso público para contratação de servidores.
4.5 E-DOC Nº 07010031313201958. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo
nº 10/2019, suposto abuso sexual praticado contra menor. Procedimento Administrativo Nº 11/2019, que noticia de possível crime de estupro de
vulnerável praticado contra menor.
4.6 E-DOC Nº 07010031316201991. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 042/2018 (SIMP nº 000263-310/2019), sobre alimentos. Procedimento Administrativo nº 041/2019 (SIMP nº 000260-310/2019),
sobre alimentos. Notícia de Fato nº 037/2019 (SIMP nº 000213-310/2019), sobre relotação- professor. Notícia de Fato nº 055/2018 (SIMP nº
000261-310/2019), sobre retificação de registro. Notícia de Fato nº 034/2019 (SIMP nº 000188-310/2019), sobre suposta ilegalidade na eleição
para presidente da Câmara de Lagoa do Barro do Piauí encaminhado pelo MPF.
4.7 E-DOC Nº 07010031327201971. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº
065/2019 (SIMP nº 000305-310/2019), sobre criança em situação de vulnerabilidade.
4.8 E-DOC Nº 07010031526201981. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo
nº 12/2019 (SIMP nº 000192-267/2019), para acompanhamento de família.
4.9 E-DOC Nº 07010031531201992. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 005/2018
(SIMP nº 000220-179/2018) em ICP nº 005/2019, com o objetivo de averiguar possível desvio de função por parte dos servidores públicos
concursados do municípios de Massapê do Piauí, bem como a prática de nepotismo.
4.10 E-DOC Nº 07010031351201955. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: prorrogação de ICP Nº 011/2013
(SIMP nº 000125-201/2017), sobre irregularidades na aplicação de recursos públicos do FUNDEB, notadamente quanto a gestão municipal e a
prestação de serviços relacionados à educação no Município de Cristino Castro/PI.
4.11 E-DOC Nº 07010031387201994. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 004/2013
(SIMP nº 000221-201/2017), instaurado para apurar irregularidades na contratação temporária de servidores no Município de Cristino Castro/PI.
4.12 E-DOC Nº 07010031387201994. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 01/2017 (SIMP
nº 000450-201/2017), com objetivo de apurar irregularidades nas contratações de servidores públicos pelo município de Palmeiras do Piauí,
contratados em caráter precário, sem concurso público.
4.13 E-DOC Nº 07010031391201952. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 10/2018
(SIMP nº 000079-161/2018) em Procedimento Preparatório, sobre poluição.
4.14 E-DOC Nº 070100313407201927. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000151081/2017), instaurado para apurar e investigar possíveis irregularidades em programas de melhoria habitacional implantado pelo Prefeitura
Municipal de Bom Jesus/PI, no ano de 2007.
4.15 E-DOC Nº 070100313407201927. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 003/2018 (SIMP
nº 000077-097/2016), com objetivo de apurar possível desmatamento na localidade Brejo dos Autos que compreende três municípios- Bom
Jesus, Currais e Santa Luz.
4.16 E-DOC Nº 070100313435201944. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de prazo de ICP nº
010/2018 (SIMP nº 000002-097/2016), para apurar possíveis danos ambientais relativos à Notícia de desmatamento na localidade Corrente dos
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Matões e outros afluentes do Rio Gurgueia, na zona rual do município de Bom Jesus, supostamente praticados sem licença ou autorização do
órgão competente.
4.17 E-DOC Nº 070100313436201999. Oriundo da Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de prazo de ICP nº 006/2017
(SIMP nº 000009-097/2015), para apurar possíveis danos ambientais decorrentes de desmatamento em área de reserva legal pertencente à
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Micro Produtores Rurais do Alto Alegre, na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, zona rural do
município de Currais/PI.
4.18 E-DOC Nº 070100313443201991. Oriundo da Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 002/2016 (SIMP nº
000318-199/2016), com objetivo de apurar o cumprimento do art. Nº 24 da Lei nº 9.394/96 no âmbito das escolas públicas municipais de
Cocal/PI.
4.19 E-DOC Nº 070100313444201935. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000658081/2016), instaurado para apurar possíveis acordos firmados pelos municípios de Bom Jesus e Currais com a Empresa Eletrobras,
supostamente calculados de forma errônea por profissionais contratados pela APPM em prejuízo dos municípios.
4.20 E-DOC Nº 070100313444201935. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000067081/2018), instaurado para apurar e investigar possíveis ilícitos e irregularidades praticados nas gestões dos vereadores como Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores- gestão 2015/2016, em relação ás irregularidades na emissão de notas fiscais.
4.21 E-DOC Nº 070100313487201911. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
nº 48/2017 (SIMP nº 000244-086/2015), crimes contra o patrimônio.
4.22 E-DOC Nº 070100313491201989. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 011/2018
(SIMP nº 000612-179/2018) em ICP nº 002/2019, com o propósito de averiguar a regularidade de Procedimentos Licitatórios destinados à
contratação da empresa Posto Cavalcanti nos anos de 2014,2015,2016 e 2017 pelo Município de Massapê do Piauí.
4.23 E-DOC Nº 070100313496201911. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 012/2014
(SIMP nº 000158-201/2017), instaurado para apurar contratação de servidores sem concurso público em Cristino Castro/PI.
4.24 E-DOC Nº 070100313500201931. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 10/2013
(SIMP nº 000127-201/2017), sobre jornada de trabalho.
4.25 E-DOC Nº 070100313501201986. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato Nº 012/2018
(SIMP nº 000613-179/2018) em ICP Nº 003/2019, com propósito de averiguar a regularidade da contratação de empresas de fornecimento de
gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar pela Secretaria Municipal de Educação, através do Município de Massapê
do Piauí.
4.26 E-DOC Nº 070100313510201977. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato Nº 005/2017
(SIMP nº 000490-179/2017) em ICP Nº 004/2019, com o propósito de averiguar a existência de possíveis irregularidades no âmbito da Prefeitura
Municipal de Patos do Piauí/PI.
4.27 E-DOC Nº 070100313539201959. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato Nº 003/2018
(SIMP nº 000218-179/2018) em ICP Nº 006/2019, com o propósito de averiguar possíveis contratações irregulares de funcionários públicos pelo
Prefeito Municipal de Massapê do Piauí/PI, bem como a pratica de nepotismo.
4.28 E-DOC Nº 07010031543201917. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato Nº 007/2018
(SIMP nº 000304-179/2018) em ICP Nº 007/2019, com o objetivo de apurar a contratação de serviços contábeis e jurídicos, sob a modalidade
inexigibilidade de licitação, pelo gestor da Câmara Municipal de Massapê do Piauí.
4.29 E-DOC Nº 07010031550201919. Oriundo da Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de ICP (SIMP nº 000645-199/2016),
apurar possíveis irregularidades referentes ao atraso de pensão alimentícia descontada em folha de pagamento de funcionário público municipal,
que não foram creditados na conta corrente da genitora da alimentanda.
4.30 E-DOC Nº 07010031554201913. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 002/2018
(SIMP nº 000081-179/2018) em Procedimento Administrativo nº 002/2019, com objetivo de acompanhar e fiscalizar a regularidade do
fornecimento de água por parte da Prefeitura Municipal de Jaicós-PI em face de idosos.
4.31 E-DOC Nº 07010031560201954. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 009/2018
(SIMP nº 000497-179/2018) em Procedimento Administrativo nº 003/2019, com objetivo de acompanhar e fiscalizar a estrutura deteriorada da
caixa d'água da sede do município de Patos do Piauí-PI, localizada próximo a residências e, principalmente, entre duas escolas (de Ensino
Infantil e Fundamental).
4.32 E-DOC Nº 07010031574201978. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: instauração de ICP (SIMP nº 000073208/2019), violação aos princípios administrativos.
4.33 E-DOC Nº 07010031575201912 Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: instauração de ICP (SIMP nº 000074208/2019), violação aos princípios administrativos.
4.34 E-DOC Nº 07010031584201911. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
nº 01/2014 (SIMP nº 000126-199/2017), sobre internação- tratamento médico- hospitalar.
4.35 E-DOC Nº 07010031594201949. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000137081/2017), instaurado para apurar e investigar a utilização de espaço público e o abuso de aparelhos sonoros por comerciantes no âmbito do
Município de Bom Jesus-PI, a eventual omissão do poder público na fiscalização que lhe compete.
4.36 E-DOC Nº 07010031591201913. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato nº
003/2019, instaurado para apurar a veracidade dos fatos constantes, nas cópias de ofícios e documentos encaminhados pelo Conselho Tutelar
do Município de São João do Divino, noticiando a ocorrência dos delitos encartados nos artigos 309 e 310 do CTB.
4.37 E-DOC Nº 07010031597201982. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento
Administrativo (SIMP nº 000164-059/2017), com objetivo de apurar irregularidades na Associação de Mototaxistas de José de Freitas- AMOTAJF,
outras associações e mototaxistas freitenses.
4.38 E-DOC Nº 07010031570201991. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: arquivamento de ICP (SIMP nº
000023-059/2019), sobre aforamento de ação civil pública para apurar irregularidades na infraestrutura e manutenção da PI-133.
4.39 E-DOC Nº 07010031640201918. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000626081/2016), instaurado para apurar e investigar a inexistência ou o atraso na aprovação do Plano Diretor da cidade de Bom Jesus-PI com nomes
repetidos, ruas enquadradas em mais de um bairro, bairros com sobreposição de nomes, e ainda casas sem numeração no âmbito do município
de Bom Jesus-PI.
4.40 E-DOC Nº 07010031651201991. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
000116-199/2016), com objetivo de apurar contravenção penal de pertubação do sossego público.
4.41 E-DOC Nº 07010031646201987. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
001769-100/2018), sobre venda ilícita de gás no município de São José do Peixe-PI. Notícia de Fato nº 02/2017, sobre falta de publicidade e
disponibilização do edital do Pregão Presencial nº 20/2016 pela Prefeitura Municipal de Francisco Ayres-PI. Notícia de Fato (SIMP nº 000182226/2017), sobre averiguar irregularidades no pregão presencial nº 12/2016.
4.42 E-DOC Nº 07010031650201945. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000141-0812017), instaurado para apurar e investigar irregularidades na contratação dos serviços de hospedagem e alimentação pelo município de CurraisPI.
4.43 E-DOC Nº 07010031653201989. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
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001204-199/2016), para apurar possíveis irregularidades de prestação de contas do exercício de 2010, do então gestor do município de Cocal-PI.
4.44 E-DOC Nº 07010031654201923. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº
1.27.003.000117/2017-11 (SIMP nº 000924-199/2017), solicitação de intervenção e providências do MPF sobre falta de calçamento no
municípios de Cocal-PI na Rua Coronel, tendo em vista a decorrência de surgimento de problemas de saúde aos moradores mais idosos.
4.45 E-DOC Nº 07010031660201981. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo
(SIMP nº 000034-101/2019), instaurado para acompanhar a execução do TACs firmados no âmbito do PA nº 01/2014 (SIMP nº 001769100/2018).
4.46 E-DOC Nº 07010031679201981. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000038081/2017), para acompanhar e fiscalizar a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.
4.47 E-DOC Nº 07010031701201939. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Beneditinos-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000278156/2017), para apurar irregularidades apontadas pelo TCE-PI gastos com consultoria especializada em controle externo sem comprovação de
inexigibilidade de licitação.
4.48 E-DOC Nº 07010031700201994. Oriundo da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Administrativo nº
02/2017 (SIMP nº 000006-281/2017), com objetivo de acompanhar e fiscalizar a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.
4.49 E-DOC Nº 070100317162201913. Oriundo da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº
32/2018, com objetivo de firmar acordo extrajudicialmente em relação a situação de vulnerabilidade de idosa de 87 anos.
4.50 E-DOC Nº 07010031702201983. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Beneditinos-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000280156/2017), com objetivo de apurar irregularidades apontadas pelo TCE-PI, contratação de show ou de produção de show pelo município de AltosPI.
4.51 E-DOC Nº 07010031712201919. Oriundo da 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
001231-086/2018), para apurar fato criminoso consubstanciado no crime de ameaça (art. 147 do CPB).
4.52 E-DOC Nº 07010031722201954. Oriundo da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
nº 173/2017 (SIMP nº 000274-088/2017), para acompanhar e fiscalizar a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.
4.53 E-DOC Nº 07010031736201978. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Alto Longá-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo (SIMP nº 000032-158/2019), para fiscalização do cumprimento do Ajustamento de Conduta.
4.54 E-DOC Nº 07010031786201955. Oriundo da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: arquivamento de ICP (SIMP nº
000260-276/2017), com objetivo de apurar possível superfaturamento em contrato de locação veicular firmado em 2009 pela Prefeitura Municipal
de Conceição do Canindé.
4.55 E-DOC Nº 07010031818201912. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 004/2018 (SIMP nº 000080-059/2018), acompanhamento familiar.
4.56 E-DOC Nº 07010031828201958. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: arquivamento de PIC nº 001/2015, afronta
à Lei de Licitações.
4.57 E-DOC Nº 07010031821201936. Oriundo da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato Criminal (SIMP
nº 000018-311/2018), informando o mau atendimento do serviço da Central 190 de Picos/PI e possível ilícito no âmbito doméstico. Arquivamento
de Notícia de Fato nº 14/2019 (SIMP nº 000128-093/2019), com objetivo de averiguar suposta prática de crime ambiental tipificado no art. 46 da
Lei Nº 9.605/1998.
4.58 E-DOC Nº 07010031829201919. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 21/2018 (SIMP nº 000878-271/2018), com finalidade de garantir o acesso a educação de menor.
4.59 E-DOC Nº 07010031830201927. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº
060/2019 (SIMP nº 000300-310/2019), sobre assistência à saúde. Notícia de Fato nº 045/2019 (SIMP nº 000235-310/2019), trata sobre medida
de proteção.
4.60 E-DOC Nº 07010031831201971. Oriundo da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato Criminal (SIMP nº
001243-086/2018) em Procedimento Administrativo nº 10/2019, sobre a inércia da Delegacia de Polícia Civil de Picos-PI na conclusão do
Inquérito Policial acerca dos delitos previstos nos arts. 171, 197, 288, 299 e 304 do Código Penal.
4.61 E-DOC Nº 07010031832201916. Oriundo da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato nº 09/2019
(SIMP nº 000084-093/2019), instaurado para acompanhar a devolução de valores destinados por meio de propostas de transação penal, a
projeto desenvolvido com alunos do curso de tecnologia da UFPI, o qual foi extinto. Prorrogação de Notícia de Fato nº 12/2019 (SIMP nº 000094093/2019, sobre correção de ilegalidade e/ou melhoria da eficiência policial- Controle Externo da Atividade Policial.
4.62 E-DOC Nº 07010031869201944. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: Recomendação Administrativa nº 01/2019
referente ao Procedimento Administrativo nº 019/2018 (SIMP nº 000207-143/2018), que visa apuara notícia sobre a falta de Unidade de Saúde no
município de União para atender os usuários do Residencial Santa Helena.
4.63 E-DOC Nº 07010031900201947. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: instauração de ICP nº 37/2019, objetivo de
averiguar a existência de irregularidades administrativas na contratação de servidores e/ou empregados públicos pelo Município de Arraial sem a
observância dos requisitos legais, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da
legislação pertinente. Instauração de ICP nº 27/2019, objetivo de averiguar a existência de irregularidades administrativas na contratação de
advogados e/ou escritórios de advocacia para a prestação de serviços jurídicos para o Município de Arraial, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
4.64 E-DOC Nº 07010031907201969. Oriundo da 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
001347-086/2018), trata sobre fato criminoso consubstanciado no crime de ameaça.
4.65 E-DOC Nº 07010031932201942. Oriundo da 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
001056-086/2018), trata sobre violência doméstica contra a mulher.
4.66 E-DOC Nº 07010031933201997. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000501081/2015), instaurado para apurar e investigar possíveis ilícitos e irregularidades praticados em pagamentos indevidos de ajuda de custo pelos
vereadores da Câmara de Vereadores de Bom Jesus, nas gestões 2013/2014 e 2015/2016, respectivamente.
4.67 E-DOC Nº 07010031957201946. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000026081/2017), instaurado para apurar e investigar indícios de irregularidades praticadas no período de 2013/2014, época em que presidia a Câmara
Municipal de Vereadores de Bom Jesus-PI.
4.68 E-DOC Nº 07010031988201913. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 002/2015 (SIMP nº
000576-081/2015), instaurado para investigar possíveis ilícitos e irregularidades praticados nas gestões dos vereadores como presidente da
Câmara Municipal de Vereadores- gestão 2013/2014 e 2015/2016.
4.69 E-DOC Nº 07010031992201965. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
000044-102/2015), sobre investigação de paternidade.
4.70 E-DOC Nº 07010031994201954. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
000465-199/2017), com objetivo de averiguar o precário fornecimento da merenda escolar no ano de 2017, no município de Cocal/PI.
4.71 E-DOC Nº 07010031999201987. Oriundo da Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: instauração de ICP (SIMP nº 000441-208/2018),
sobre execução de alimentos.
4.72 E-DOC Nº 0701003204201991. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 05/2015 (SIMP nº
000121-081/2016), instaurado para apurar suposto ilícito e irregularidades praticados por vereadores na Câmara Municipal de Vereadores de
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Bom Jesus-PI, nas gestões 2013/2014 e 2015/2016, respectivamente.
4.73 E-DOC Nº 07010032053201938. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 007/2016 (SIMP nº
00183-081/2017), instaurado para apurar e investigar alegação de falta de repasse de banco de dados da Secretaria de Educação e dos setores
tributários e de finanças do Município, atribuídos ao ex-gestor municipal.
4.74 E-DOC Nº 07010032065201962. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000184081/2017), instaurado para apurar e investigar a alegação de falta de pagamento da empresa CONSERV, atribuídos ao ex-gestor municipal.
4.75 E-DOC Nº 07010032081201955. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000182081/2017), instaurado para apurar e investigar a alegação de débitos com AGESPISA, atribuídos ao ex-gestor municipal.
4.76 E-DOC Nº 07010032107201965. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 02/2016 (SIMP nº
000178-081/2017), com objetivo de investigar e apurar a alegação de débitos previdenciários com o INSS.
4.77 E-DOC Nº 07010030731201928. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Beneditinos-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 014/2017 (SIMP nº
000227-156/2017), para apurar irregularidades apontadas pelo TCE-PI realizadas pelo Município de Altos em relação aos recursos da
controladora geral-2011.
4.78 E-DOC Nº 07010032140201995. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 014/2017 (SIMP nº
000179-081/2017), instaurado para apurar e investigar a alegação de débito previdenciário com o fundo de previdência próprio- BOM PREVI.
4.79 E-DOC Nº 07010031805201943. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: instauração dos seguintes ICPs nº 29/2019,
para averiguar a existência de irregularidades administrativas na contratação de advogados e/ou escritórios de advocacia para a prestação de
serviços jurídicos para o Município de São José do Peixe, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de
comprovação de violação da legislação pertinente, conforme seja o caso. ICP nº 30/2019, para averiguar a existência de irregularidades
administrativas na contratação de advogados e/ou escritórios de advocacia para a prestação de serviços jurídicos para Câmara Municipal de São
João do Peixe, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente,
conforme seja o caso. ICP nº 33/2019, para averiguar a existência de irregularidades administrativas na contratação de advogados e/ou
escritórios de advocacia para a prestação de serviços jurídicos para o Município de Francisco Ayres, bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, conforme seja o caso. ICP nº 34/2019, para averiguar a
existência de irregularidades administrativas na contratação de advogados e/ou escritórios de advocacia para a prestação de serviços jurídicos
para a Câmara Municipal de Francisco Ayres, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de
violação da legislação pertinente, conforme seja o caso. ICP nº 35/2019, para averiguar a existência de irregularidades administrativas na
contratação de servidores e/ou empregados públicos pelo Município de São João do Peixe, sem a observância dos requisitos legais, bem como
tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, conforme seja o caso. ICP nº
36/2019, para averiguar a existência de irregularidades administrativas na contratação de servidores e/ou empregados públicos pela Câmara
Municipal de São João do Peixe, sem a observância dos requisitos legais, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso
de comprovação de violação da legislação pertinente, conforme seja o caso. ICP nº 39/2019, para averiguar a existência de irregularidades
administrativas na contratação de servidores e/ou empregados públicos pelo Município de Francisco Ayres, sem a observância dos requisitos
legais, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação pertinente, conforme seja o caso. ICP
nº 40/2019, para averiguar a existência de irregularidades administrativas na contratação de servidores e/ou empregados públicos pela Câmara
Municipal de Francisco Ayres, sem a observância dos requisitos legais, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de
comprovação de violação da legislação pertinente, conforme seja o caso. ICP nº 41/2019, para averiguar a existência de irregularidades
administrativas na contratação de servidores e/ou empregados públicos pela Câmara Municipal de Nazaré do Piauí, sem a observância dos
requisitos legais, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente,
conforme seja o caso. ICP nº 28/2019,para averiguar a existência de irregularidades administrativas na contratação de advogados e/ou escritórios
de advocacia para a prestação der serviços jurídicos para a Câmara Municipal de Arraial, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais
cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, conforme seja o caso. ICP nº 31/2019, para averiguar a existência de
irregularidades administrativas na contratação de advogados e/ou escritórios de advocacia para a prestação der serviços jurídicos para o
Município de Nazaré do Piauí, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação
pertinente, conforme seja o caso. ICP nº 32/2019, para averiguar a existência de irregularidades administrativas na contratação de advogados
e/ou escritórios de advocacia para a prestação der serviços jurídicos para a Câmara Municipal de Nazaré do Piauí, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, conforme seja o caso. ICP nº 38/2019, para
averiguar a existência de irregularidades administrativas na contratação de servidores e/ou empregados públicos pela Câmara Municipal de
Arraial, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, conforme
seja o caso.
4.80 E-DOC Nº 07010032193201914. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000117081/2017), instaurado para apurar e investigar suposta irregularidade na prestação de serviços de informática por empresa, durante a gestão
administrativa correspondente a 2013/201.
4.81 E-DOC Nº 07010032218201971. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000102081/2017), instaurado para verificar supostas irregularidades de pessoas que exercem atividade pública quando deveriam estar afastadas por
terem praticados atos ilícitos.
4.82 E-DOC Nº 07010032224201929. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000104081/2017), instaurado para apurar suposto abuso na concessão de diárias para o Poder Executivo (Gestão 2013-2016).
4.83 E-DOC Nº 07010032228201915. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000103081/2017), sobre irregularidades na contratação de prestação de serviços, em que um dos beneficiários, ainda que indiretamente, seria parente
do Prefeito ou de seu secretariado.
4.84 E-DOC Nº 07010032230201986. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000101081/2017), sobre supostas lista na contratação de aluguéis de imóveis pelo Município de Bom Jesus.
4.85 E-DOC Nº 07010032232201975. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000154081/2017), com objetivo de apurar possíveis irregularidades na contratação de servidores pelo município de Bom Jesus/PI.
4.86 E-DOC Nº 07010032234201964. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº
026/2019 (SIMP nº 000187-310/2019), sobre execução de alimentos.
4.87 E-DOC Nº 07010032235201917. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 046/2019
(SIMP nº 000325-310/2019), com objetivo de apurar irregularidades na prestação de contas anual da gestão da Câmara Municipal de Capitão
Gervásio Oliveira, referente ao execício de 2016. Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.
4.88 E-DOC Nº 07010032236201953. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 047/2019
(SIMP nº 000326-310/2019), com objetivo de apurar irregularidades na prestação de contas anual da gestão da Câmara Municipal de Capitão de
Gervásio Oliveira, referente ao exercício de 2016. Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, trata sobre prestação de contas, ano
2016- Câmara Municipal.
4.89 E-DOC Nº 07010032245201944. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000045081/2017), sobre supostos valores repassados à Universidade Federal do Piauí para manter senhora como Secretária Municipal de Fazenda.
4.90 E-DOC Nº 07010029497201996. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato 02/2017
(SIMP nº 000188-269/2017), sobre assistência à saúde. Arquivamento Parcial de Notícia de Fato (SIMP nº 001512-100/2018), sobre prestação de
Página 13

Diário Eletrônico do MPPI
ANO III - Nº 377 Disponibilização: Quinta-feira, 11 de Abril de 2019 Publicação: Sexta-feira, 12 de Abril de 2019

contas. Arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000124-101/2018), com objetivo de averiguar possível existência de enriquecimento ilícito do
Prefeito Municipal de Nazaré do Piauí. Arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 000119-101/2018), que tem por objetivo averiguar possível
existência de irregularidades em teste seletivo. Arquivamento de Procedimento Administrativo (SIMP nº 000131-101/2018), com objetivo de
acompanhar cumprimento de TAC- Cumprimento do Código de Posturas Municipais. Arquivamento de Procedimento Administrativo (SIMP nº
000001-101/2019), instaurado para acompanhar cumprimento de TAC- cumprimento do Código de Posturas Municipais. Arquivamento de Notícia
de Fato (SIMP nº 000003-101/2019), instaurado com objetivo de averiguar uso irregular de som acústico. Arquivamento de Notícia de Fato (SIMP
nº 001520-100/2018), com objetivo de apurar irregularidades na aquisição de combustível- Pregão Presencial Nº 01/2017 (Município de ArraialPI). Arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº 001757-100/2018), instaurado para averiguar precariedade no fornecimento de alimentação no
Hospital Esperança Garcia no Município de Nazaré do Piauí. Ação Civil Pública para ressarcimento de danos referente a Notícia de Fato (SIMP
nº 001512-100/2018), sobre prestação de contas.
4.91 E-DOC Nº 07010032280201963. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000118081/2017), instaurado para apurar e investigar suposta aquisição de imóveis sem autorização legislativa pelo Município de Bom Jesus-PI durante
a gestão 2013/2016.
4.92 E-DOC Nº 07010032286201931. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo (SIMP nº 000046-102/2018), instaurado para garantir direto de visitação de menor.
4.93 E-DOC Nº 07010032296201976. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
004/2019, sobre irregularidade de guarda de menor, que atualmente seu genitor encontra-se recolhido na Penitenciária José de Deus Barros,
encontra-se sob a guarda fática de sua avó paterna.
4.94 E-DOC Nº 07010032285201996. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: arquivamento das seguintes
Notícias de Fato (SIMP nº 000018-240/2019), instaurada a partir de notícia de suposta fraude praticada em eleição no Sindicato dos
Trabalhadores Rurais no Município de São Miguel do Tapuio/PI. Notícia de Fato (SIMP nº 001119-037/2018), sobre crime tentado. Notícia de
Fato (SIMP nº 000524-240/2018), processo sigiloso. Notícia de Fato (SIMP nº 000441-240/2018), processo sigiloso. Notícia de Fato (SIMP nº
000537-240/2017), sobre maus- tratos. Notícia de Fato (SIMP nº 000098-240/2018), sobre pessoa com deficiência. Notícia de Fato (SIMP nº
000263-240/2018), sobre situação de vulnerabilidade. Notícia de Fato (SIMP nº 000452-240/2018), processo sigiloso. Notícia de Fato (SIMP nº
00360-240/2018), processo sigiloso. Notícia de Fato (SIMP nº 000121-240/2019), sobre execução provisória. Notícia de Fato (SIMP nº 000123240/2019) sobre execução provisória. Notícia de Fato (SIMP nº 000108-240/2019), processo sigiloso. Notícia de Fato (SIMP nº 000390240/2018), trata-se de atendimento realizado nesta Promotoria onde a parte reclamante relata que a prefeitura não lhe permite colocar sua
barraca de venda de comidas, nos festejos, por motivos políticos. Notícia de Fato (SIMP nº 000494-240/2018), processo sigiloso. Notícia de Fato
(SIMP nº 000277-240/2018), processo sigiloso. Notícia de Fato (SIMP nº 000519-240/2018), crimes contra a fauna. Notícia de Fato (SIMP nº
000235-240/2018), crimes contra a fauna. Notícia de Fato (SIMP nº 000094-240/2019), sobre internação compulsória. Notícia de Fato (SIMP nº
000202-240/2018), sobre averiguação de paternidade. Notícia de Fato (SIMP nº 000469-240/2018), sobre negligência e maus-tratos à idoso.
Notícia de Fato (SIMP nº 000324-240/2018), processo sigiloso. Notícia de Fato (SIMP nº 000011-240/2018), violência doméstica contra mulher.
Notícia de Fato (SIMP nº 000415-240/2018), sobre possível crime de tortura com autoria imputada a policiais militares contra senhora. Notícia de
Fato (SIMP nº 000122-240/2019), sobre débito imputado a gestora da Prefeitura Municipal de Assunção do Piauí, no execício de 2012, nos autos
do processo TC/052811/12, nos termos da Resolução TCE/PI nº 18/2015, para que esta Promotoria de Justiça acompanhe a execução do débito.
Procedimento Administrativo (SIMP nº 000261-240/2018), sobre averiguação de paternidade.
4.95 E-DOC Nº 07010032341201992. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento
Administrativo nº13/2017 (SIMP nº 000006-267/2017), sobre suposta situação de risco envolvendo menores.
4.96 E-DOC Nº 07010032343201981. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000076081/2017), sobre suposta violação da regra do concurso público com excessivo número de prestadores de serviços e cargos comissionados.
4.97 E-DOC Nº 07010032348201912. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: Notícia de Fato (SIMP Nº 000002-102/2015),
sobre medidas de proteção.
4.98 E-DOC Nº 07010032358201941. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: instauração de ICP nº 05/2019, com objetivo
de averiguar a existência de irregularidades na prestação dos serviços relativos à prática de exercícios físicos e afins em academias, clubes,
clínicas, praças, escolinhas esportivas, etc..., todos sediados no município de Floriano, bem como garantir a regularização dos serviços
profissionais de Educação Física nestes estabelecimentos.
4.99 E-DOC Nº 07010032358201941. Oriundo da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000203276/2017), pra apurar possível violação do princípio administrativo.
4.100 E-DOC Nº 07010032375201987. Oriundo da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº
000303-237/2017), sobre improbidade administrativa.
4.101 E-DOC Nº 07010032406201916. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo
nº 21/2019, com objetivo de averiguar violação aos direitos fundamentais de idosa, bem como garantir a sua inclusão na Rede de Atenção Básica
de Saúde e Assistência Social, com o seu efetivo acompanhamento á luza dos princípios da administração pública e da dignidade de pessoa
humana.
4.102 E-DOC Nº 07010032420201911. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000077081/2017), para apurar a emissão de notas de empenho sem a devida prestação de serviços e de prestação de serviços incompatíveis com o
objeto da empresa vencedora da licitação.
4.103 E-DOC Nº 07010032423201937. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Alto Longá-PI. Assunto: prorrogação dos seguintes
Procedimentos Preparatórios: Nº 03/2018 (SIMP nº 000102-158/2018), com a finalidade de apurar supostas irregularidades por ocasião do
julgamento das contas do exercício financeiro de 2014 do município de Novo Santo Antônio. Nº 06/2018 (SIMP nº 000103-158/2018), para apurar
possíveis irregularidades na licitação da construção da quadra coberta da Unidade Escolar João de Matos, verificada por ocasião do julgamento
das contas do exercício financeiro de 2014 do Município de Novo Santo Antônio pelo Tribunal de Contas do Estado (Ofício TCE 2406/2017). Nº
05/2018 (SIMP nº 000104-158/2018), com objetivo de apurar irregularidades na ausência de licitação na construção de pontes sobre os rios
Canudos, Tamanduá e Açude, verificada por ocasião do julgamento das contas do exercício financeiro de 2014 do Município de Novo Santo
Antônio pelo Tribunal de Contas do Estado. Nº 04/2018 (SIMP nº 000105-158/2018), para apurar possível irregularidade na ausência de licitação
na locação de veículos, verificada por ocasião do julgamento das contas do exercício financeiro de 2014 do Município de Novo Santo Antônio
pelo Tribunal de Contas do Estado. Nº 02/2018 (SIMP nº 000106-158/2018), para apurar possíveis irregularidade na contratação da empresa
NORTE SUL COMÉRCIO ATACADISTA, impedida de contratar com o Poder Público, verificada por ocasião do julgamento do exercício
financeiro de 2014 do Município de Novo Santo Antônio pelo Tribunal de Contas do Estado. Nº 07/2018 (SIMP nº 000107-158/2018), para apurar
possíveis irregularidades na licitação para locação de veículos, verificadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí por ocasião do julgamento
das contas do Município de Novo Santo Antônio-PI, do exercício financeiro de 2014.
4.104 E-DOC Nº 07010032431201983. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000116081/2017), sobre suposta compra de materiais (expediente e permanente) e prestação de serviços sem o devido processo licitatório (Gestão
2013-2016).
4.105 E-DOC Nº 07010032431201983. Oriundo da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº
000053-276/2017), para apurar representação da ELETROBRAS, em face da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis do Piauí/PI, sobre o
não apagamento de R$ 1.668,00 (um mil seiscentos e sessenta e oito) faturas de energia elétrica, atualizada em 20/11/2015, aproximadamente
no valor de R$ 333.302,54 (trezentos e trinta e três mil, trezentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos).
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4.106 E-DOC Nº 07010032439201941. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000260081/2016), instaurado para apurar a suposta acumulação indevida de cargos por servidores da Prefeitura Municipal de Bom Jesus-PI.
4.107 E-DOC Nº 07010032443201916. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº
000037-276/2017), apurar possível ato de improbidade administrativa, município de São Francisco de Assis do Piauí-PI.
4.108 E-DOC Nº 07010032444201952. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000120081/2017), instaurado para apurar a suposta contratação de serviços especializados, sem a realização de licitação no Município de Bom
Jesus/PI.
4.109 E-DOC Nº 07010032458201976. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
000078-085/2015), com objetivo de apurar ato de improbidade administrativa, município de São Francisco de Assis do Piauí-PI.
4.110 E-DOC Nº 07010032503201992. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Alto Longá-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 04/2019 (SIMP nº 000134-158/2017), com objetivo de averiguar a situação do funcionamento do Portal da Transparência do
Município de Alto Longá/PI.
4.111 E-DOC Nº 07010032518201951. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº
000119-276/2017), com objetivo de apurar possível exercício de acumulação de cargos públicos, desde o ano de 2013, por advogados como
assessores jurídicos e presidentes de comissões permanentes de licitação nos municípios de Batalha, Várzea Grande e Conceição do Canindé.
4.112 E-DOC Nº 07010032554201914. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 009/2018 (SIMP nº
000062-298/2018), improbidade administrativa, sobre Unidade Mista de Saúde Anfrísio Neto Lobão Castelo Branco, Estrutura Física e Corpo
Médico.
4.113 E-DOC Nº 07010032553201971. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo
(SIMP nº 000008-101/2019), com objetivo de garantir a inclusão de usuário de drogas, na Rede de Atenção Básica de Saúde- CAPS, com seu
efetivo acompanhamento e tratamento á luz dos princípios da administração Pública, a fim de que possa viver cm dignidade e respeito.
4.114 E-DOC Nº 07010032566201949. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo
nº 25/2019, com objetivo de acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e o
município de Arraial-PI, cujo objeto é a realização de diversas ações visando garantir o pleno funcionamento da Unidade Mista de Saúde Elias
Helal Tajra, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de descumprimento injustificado.
4.115 E-DOC Nº 07010032593201911. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Administrativo nº
06/2017 (SIMP nº 000313-090/2018), com objetivo de averiguar condições dignas de tratamento médico e de acomodações aos detentos com
deficiência mental e/ou em conflito com a lei.
4.116 E-DOC Nº 07010032615201943. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de PIC nº 01/2019 (SIMP nº
000004-318/2018), com objetivo de apurar denúncia eleitoral.
4.117 E-DOC Nº 07010032644201913. Oriundo da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento Administrativo nº
01/2016 (SIMP nº 000045-088/2016),com objetivo de averiguar o cumprimento de reivindicações de melhorias e correção de irregularidades e
violação aos direitos da pessoa humana na Penitenciária Regional José de Deus Barros, em Picos-PI. Prorrogação de Procedimento
Administrativo nº 39/2017 (SIMP nº 000117-088/2015), com objetivo de fiscalizar o abandono dos prédios das antigas delegacias do município de
Picos-PI.
4.118 E-DOC Nº 07010032648201993. Oriundo da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 13/2017
(SIMP nº 000017-281/2017) em Procedimento Administrativo nº 11/2019, trata sobre correção de ilegalidade e/ou melhoria da eficiência policial.
4.119 E-DOC Nº 07010032675201966. Oriundo da Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 21/2017 (SIMP
nº 000011-097/2017), para fiscalizar a implementação de ações pelo poder públicos do município de Alvorada do Gurgueia-PI, voltadas à criação
do Centro de Controle de Zoonoses ou instalações análogas com fins à vigilância, a prevenção e ao controle de zoonoses, inclusive relativo a
acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos.
4.120 E-DOC Nº 07010032687201991. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 61/2017 (SIMP nº 000591-267/2018), instaurado com objetivo de averiguar suposta negligência dos cuidados necessários à
idosa residente no município de Isaías Coelho-PI.
4.121 E-DOC Nº 07010032706201989. Oriundo da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório
(SIMP nº 001792-019/2018), sobre improbidade administrativa.
4.122 E-DOC Nº 07010032716201914. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
Nº 024/20019 (SIMP nº 000119-199/2017), sobre investigação de paternidade.
4.123 E-DOC Nº 07010032715201917. Oriundo da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo (SIMP nº 001908-019/2018), trata-se de um abaixo-assinado, solicitando esclarecimentos e providências acerca da forma como a
STRANS multa e qual o destinação desta arrecadação, que não há prestação de contas.
4.124 E-DOC Nº 07010032710201947. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo
nº 42/2019, com objetivo de acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta, cujo objeto é a realização de diversas ações
visando garantir a não emissão abusiva de som acústico em seu estabelecimento comercial, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso
de descumprimento injustificado.
4.125 E-DOC Nº 07010032735201941. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo nº 004/2019, com finalidade de fiscalizar o cumprimento do Ajustamento de Conduta firmado.
4.126 E-DOC Nº 07010032771201912. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo nº 13/2019, trata-se de declarações prestadas as quais dão conta da ausência de profissionais específicos para o atendimento
escolar multidisciplinar que necessita menor.
4.127 E-DOC Nº 07010032852201912. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de ICP nº 002/2010 (SIMP nº
000051-199/2017), a fim de apurar possíveis abusos na produção de ruídos em praças e vias públicas municipais de Cocal/PI.
4.128 E-DOC Nº 07010032854201911. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato nº
039/2019 (SIMP nº 000215-310/2019), sobre indenização.
4.129 E-DOC Nº 07010032856201992. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Alto Longá-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento
Investigatório Criminal nº 001/2018, com a finalidade de apurar suposto crime de responsabilidade pelo ex-gestor do Município de Novo Santo
Antônio-PI.
4.130 E-DOC Nº 07010032859201926. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Alto Longá-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento
Preparatório nº 008/2018, com finalidade de apurar supostas irregularidades na variação de 11,89% do subsídio dos vereadores da Câmara
Municipal de Novo Santo Antônio-PI, relativo ao exercício de 2013, verificadas por aquela Corte por ocasião do julgamento das contas do
exercício financeiro de 2014.
4.131 E-DOC Nº 07010032857201937. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº
000062-276/2017), com objetivo de apurar suposta atuação deficiente do Conselho do FUNDEB, no acompanhamento e fiscalização da aplicação
de recursos financeiros repassados ao município de Conceição do Canindé, pelo Ministério da Educação.
4.132 E-DOC Nº 07010032860201951. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Alto Longá-PI. Assunto: prorrogação das seguintes Notícias de
Fato nº 003/2019, sobre proteção a idoso. Notícia de Fato nº 006/2019, sobre a Prefeitura de Alto Longá. Notícia de Fato nº 008/2019, sobre
matrícula escolar. Notícia de Fato nº 004/2019, sobre o CRAS de Alto Longá e Novo Santo Antônio-PI.
4.133 E-DOC Nº 07010032862201941. Oriundo da 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: instauração de Procedimento de Investigação
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Criminal nº 06/2019, sobre controle externo da atividade policial.
4.134 E-DOC Nº 07010032865201983. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº
000226-276/2017), para fins de apurar possível ocorrência de improbidade administrativa (ano 2009).
4.135 E-DOC Nº 07010032863201944. Oriundo da 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: instauração de PIC Nº 06/2019, sobre
declarações prestadas no Gabinete da 4ª PJ de Piripiri-PI em 27/03/2019, que relata agressões físicas praticadas por policiais militares.
4.136 E-DOC Nº 07010032867201972. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº
000048-276/2017), com objetivo de apurar possível ato de improbidade administrativa, município de Conceição do Canindé-PI.
4.137 E-DOC Nº 07010032868201917. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: prorrogação de Notícia de Fato nº
049/2019 (SIMP nº 000257-310/2019), sobre servidor remunerado sem lotação.
4.138 E-DOC Nº 07010032871201931. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº
000126-264/2017), sobre apurar possível improbidade administrativa, município de Ribeira do Piauí.
4.139 E-DOC Nº 07010032873201921. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº
000034-276/2017), para fins de apurar se a notícia publicada no DOM de 01/07/2016 ás f. 155 constam ou não qualquer pagamento quanto aos
parcelamentos firmados com a SRF do Brasil, conforme extratos anexos do Balanço Orçamentário da Prefeitura Municipal de Conceição do
Canindé-PI.
4.140 E-DOC Nº 07010032874201974. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº
000044-276/2017), com objetivo de apurar possível irregularidade com alguns servidores públicos, por acúmulo de cargos na Prefeitura Municipal
da Cidade de São Francisco de Assis do Piauí-PI.
4.141 E-DOC Nº 07010032875201919. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº
000698-237/2017), para fins de verificar supostas falhas na execução de PNAE, no município de Simplício Mendes-PI.
4.142 E-DOC Nº 07010032876201963. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato
nº 063/2019 (SIMP nº 000303-310/2019), sobre atraso salarial.
4.143 E-DOC Nº 07010032885201954. Oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa referente ao ICP Nº 007/2018 (SIMP nº 000360-063/2015), sobre possível descumprimento, por parte do Hospital
Regional de Campo Maior/PI, da Lei de Acesso à Informação.
4.144 E-DOC Nº 07010032889201978. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
000014-101/2019), com objetivo de apurar irregularidade na determinação do valor da taxa de licença ambiental.
4.145 E-DOC Nº 07010032915201922. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo
nº44/2019, com objetivo de averiguar violação de direitos fundamentais de idosa, bem como garantir a sua inclusão na rede de Atenção Básica
de Saúde e Assistência Social, com o seu efetivo acompanhamento à luz dos princípios da administração pública e da dignidade da pessoa
humana.
4.146 E-DOC Nº 07010032915201922. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 087/2018 em
Procedimento Administrativo, sobre situação de idosa.
4.147 E-DOC Nº 07010032935201911. Oriundo da 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: instauração de PIC nº 07/2019, informação
sobre agressões praticadas por policiais militares e negligência por parte da Delegacia de Polícia Civil.
4.148 E-DOC Nº 07010032937201992. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 091/2018 em
Procedimento Administrativo, sobre situação de idosa.
4.149 E-DOC Nº 07010032940201914. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 094/2018 em
Procedimento Administrativo, sobre situação de idosa.
4.150 E-DOC Nº 07010032938201937. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
(SIMP nº 000115-199/2017), sobre crimes contra a legislação extravagante.
4.151 E-DOC Nº 07010032942201911. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 090/2018 em
Procedimento Administrativo, tendo como objeto apuração de maus tratos à pessoa com deficiência.
4.152 E-DOC Nº 07010032943201941. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 115/2018 em
Procedimento Administrativo, sobre apuração de abandono e negligência contra pessoa idosa.
4.153 E-DOC Nº 07010032944201994. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 102/2018 em
Procedimento Administrativo, sobre apuração de abandono e negligência contra pessoa idosa.
4.154 E-DOC Nº 07010032950201941. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 099/2018 em
Procedimento Administrativo, tendo por objeto a apuração de abandono e negligência contra criança e adolescente.
4.155 E-DOC Nº 07010032956201919. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 094/2018 em
Procedimento Administrativo, tendo por objeto a solicitação de suporte interdisciplinar e inclusão no Serviço de Residência Terapêutica de UniãoPI.
4.156 E-DOC Nº 07010032958201916. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 094/2018 em
Procedimento Administrativo, tendo por objeto a desvinculação de pessoa ao Centro de Atenção Psicossocial- CAPS I.
4.157 E-DOC Nº 07010032959201952. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 107/2018 em
Procedimento Administrativo, para apurar agressão, abuso e negligência contra pessoa idosa.
4.158 E-DOC Nº 07010032963201911. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 099/2018 em
Procedimento Administrativo, tendo por objetivo a apuração contra o Conselho Tutelar de Lagoa Alegre-PI.
4.159 E-DOC Nº 07010032978201989. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
000201-199/2019), sobre crimes previstos na Legislação Extravagante.
4.160 E-DOC Nº 07010032978201925. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Luis Correia-PI. Assunto: prorrogação nº 32/2018 (SIMP nº
32/2018), sobre ISS, ITBI e atualização dos dados cadastrais de contribuintes.
4.161 E-DOC Nº 07010032985201981. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo
nº 06/2019, sobre garantir o respeito aos direitos fundamentais de idosa, bem como garantir a sua inclusão na Rede de Atenção Básica de Saúde
e Assistência Social, com o seu efetivo acompanhamento à luz dos princípios da Administração Pública e da dignidade da pessoa humana.
4.162 E-DOC Nº 07010032988201914. Oriundo da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
12/2019 (SIMP nº 000215-093/2019), sobre correção de ilegalidade e/ou melhoria da eficiência policial.
4.163 E-DOC Nº 07010033020201913. Oriundo da 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
000007-038/2019), sobre violência contra a mulher.
4.164 E-DOC Nº 07010033022201911. Oriundo da 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato (SIMP nº
000357-188/2018), sobre Auto de Infração nº 9189271-E, Processo nº 02020.000125/2018-64.
4.165 E-DOC Nº 07010033030201941. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 109/2018 em
Procedimento Administrativo, envolvendo interesses de criança e adolescente vítima de crime.
4.166 E-DOC Nº 07010033033201984. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 119/2018 em
Procedimento Administrativo, envolvendo interesses de criança e adolescente vítima de crime.
4.167 E-DOC Nº 07010033034201929. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo nº
14/2019, em desfavor do município de União, através da Secretaria Municipal de Saúde, viando acompanhar o tratamento de saúde devido a
paciente.
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4.168 E-DOC Nº 07010033034201929. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 128/2018 em
Procedimento Administrativo, com objetivo de acompanhar o funcionamento dos órgãos essenciais, CRAS e CREAS.
4.169 E-DOC Nº 07010033037201962. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 127/2018 em
Procedimento Administrativo, com objetivo de acompanhar a construção de projeto terapêutico singular.
4.170 E-DOC Nº 07010033039201951. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório em
ICP Nº 002/2017 (SIMP nº 000651-141/2017), sobre fiscalização do transporte escolar- Lagoa Alegre-PI.
4.171 E-DOC Nº 07010033040201986. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório em
ICP Nº 007/2017 (SIMP nº 000693-141/2017), sobre prevenção de queimadas e controle das queimada, criação da Defesa Civil Municipal.
4.172 E-DOC Nº 07010033042201975. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório em
ICP Nº 012/2017 (SIMP nº 000706-141/2017), sobre improbidade.
4.173 E-DOC Nº 07010033043201911. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório em
ICP Nº 30/2017 (SIMP nº 000700-141/2017), sobre atraso no pagamento de salários dos servidores públicos de Lagoa Alegre-PI.
4.174 E-DOC Nº 07010033061201918. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 27/2018 (SIMP nº 000247-267/2018), que trata acerca de regulamentação do ingresso e a venda/consumo de bebidas
alcoólicas a adolescente no interior dos adolescentes no interior dos estabelecimentos comerciais do município de Vera Mendes/PI.
4.175 E-DOC Nº 07010033064201935. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: prorrogação de ICP nº 01/2018 (SIMP nº
000054-271/2018), sobre investigar o teor da representação feita por vereadores, noticiando a utilização indevida de madeiras doadas pelo
IBAMA ao Município de Guadalupe, por parte dos gestores públicos.
4.176 E-DOC Nº 07010033068201913. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: prorrogação de ICP Nº 03/2018 (SIMP nº
000133-271/2018), com objetivo de apurar e coibir a utilização de instrumentos sonoros e/ou acústicos por parte de pessoas físicas ou jurídicas
do Município de Guadalupe-PI.
4.177 E-DOC Nº 07010033069201968. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: prorrogação de ICP Nº 02/2018 (SIMP nº
000134-271/2018), sobre improbidade administrativa.
4.178 E-DOC Nº 07010033070201992. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 000068081/2018), instaurado para apurar supostas práticas de atos de improbidade administrativa cometidas em processo judicial de usucapião de
terras públicas pertencentes ao Estado do Piauí.
4.179 E-DOC Nº 07010033071201937. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo nº 11/2019, declarações prestadas dando conta da situação de menor, quanto a ausência de professor auxiliar para acompanhá-lo
na Escola Hipólito José de Alencar Araripe.
4.180 E-DOC Nº 0701003307201912. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Luis Correia-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº
041/2019 (SIMP nº 000021-197/2019), sobre crime eleitoral.
4.181 E-DOC Nº 07010033080201928. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Luis Correia-PI. Assunto: instauração de Notícia de Fato nº
040/2019, sobre irregularidade em convênio.
4.182 E-DOC Nº 07010033088201994. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº
000551-237/2017), sobre possível violação aos princípios administrativos.
4.183 E-DOC Nº 07010033103201911. Oriundo da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: prorrogação de ICP Nº 27/2013 (SIMP nº
000148-022/2017), sobre apurar possíveis irregularidades na contratação do escritório advocacia pela Agespisa, bem como no reajuste do
contrato.
4.184 E-DOC Nº 07010033114201984. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 04/2015 (SIMP nº 000322-319/2018), com objetivo de apurar abuso na utilização de veículos sonorizadores- carro de com, etc,
para propaganda comercial, festas e eventos similares, em desacordo com a lei, distribuição de drogas e bebidas proibidas a menores, além de
ausência de policiamento na cidade.
4.185 E-DOC Nº 07010033123201975. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: conversão de Procedimento Preparatório nº
008/2017 em ICP nº 008/2017 (SIMP nº 000646-141/2017), sobre medidas de proteção.
4.186 E-DOC Nº 07010033138201933. Oriundo da Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 59/2018 (SIMP nº 000589-2672018), tendo como objeto acompanhamento de família.
4.187 E-DOC Nº 07010033140201911. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI. Assunto: instauração de ICP nº 006/2019 (SIMP
nº 000305-197/2019), sobre fundos. ICP nº 007/2019 (SIMP nº 000306-197/2019), Fundo Municipal da Infância.
4.188 E-DOC Nº 07010033146201981. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato
(SIMP nº 000245-237/2018) em ICP, para fins de apurar ato de improbidade administrativa por parte do Prefeito Municipal de Simplício MendesPI.
4.189 E-DOC Nº 07010033181201915. Oriundo da Promotoria de Justiça de Joaquim Pires-PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato nº 01/2015
(SIMP nº 000031-226/2017) em Procedimento Administrativo, sobre situação de risco vivenciada por idosa.
4.190 E-DOC Nº 07010033200201997. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: prorrogação de NF nº 004/2019, com
objetivo de apurar ocorrência do delito encartado no artigo 312 do Código Penal Brasileiro.
4.191 E-DOC Nº 07010033219201933. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo (SIMP nº 000036-102/2018), instaurado para averiguação extrajudicial de direito de filiação mediante realização de exame de DNA
entre pai documentado e suposto pai, bem como meio para solução amigável para o caso. Procedimento Administrativo (SIMP nº 000049102/2018), trata-se de notícia onde consta que menor possui filho que está em situação de vulnerabilidade.
4.192 E-DOC Nº 07010033205201974. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: ajuizamento de Procedimento Preparatório
de ICP Nº 010/2018 (SIMP nº 000340-085/2018), com objetivo de acompanhar o teste seletivo deflagrado por meio de Edital nº 001/2018 da
Secretaria Municipal do Trabalho e Cidadania- SEMTAC do Município de Corrente/PI.
4.193 E-DOC Nº 07010033299201927. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP Nº
000719-237/2017), para fins de possível ato de omissão por parte da Delegacia Geral e do Estado do Piauí, no que tange falta de pessoal e
suprimento para custodiar presos até a comarca de São Raimundo Nonato.
4.194 E-DOC Nº 07010033303201957. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº
000041-237/2019), supostas irregularidades na contratação da empresa ENGESERV BEZERRA E SILVA, CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
e locação pela prefeitura municipal pelo valor de R$ 16.900,00 sem que tais veículos (Duas Caminhonetes e uma Pick Up), tenham aparecido no
município para prestar os serviços contratados. Indícios de irregularidades na contratação. Não apresentação dos processo licitatórios.
4.195 E-DOC Nº 07010033310201959. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
nº 39/2017 (SIMP nº 000267-262/2018), processo sigiloso.
4.196 E-DOC Nº 07010033313201992. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
nº 41/2017 (SIMP nº 000277-262/2018), processo sigiloso.
4.197 E-DOC Nº 07010033315201981. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº
000125-276/2017), sobre nepotismo.
4.198 E-DOC Nº 07010033319201961. Oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento Administrativo
nº 66/2017-B (SIMP nº 000489-089/2017), processo sigiloso.
4.199 E-DOC Nº 07010033322201983. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº
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000223-276/2017), para fins de apurar possível omissão do poder públicos por ausência de abrigo para crianças e adolescentes em situação de
risco.
4.200 E-DOC Nº 07010033406201917. Oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: prorrogação de ICP (SIMP nº 001767100/2018), sobre apuração de danos causados ao meio ambiente pelas inadequadas instalações e falta de licenciamentos ambiental do
matadouro público de Nazaré do Piauí.
5. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
5.1 Proposta de Ato PGJ. Assunto: Regulamenta, para o exercício de 2019, a conversão parcial em Abono Pecuniário de férias não gozadas, em
decorrência do disposto no artigo 99, § 3º da Lei Complementar nº 12, de 18 de novembro de 1993, cuja redação foi alterada pela Lei
Complementar nº 225, de 28 de julho de 2017.
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TERESINA (PI), 11 DE ABRIL DE 2019.
CLÉIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ/PI6079
PORTARIA PGJ/PI Nº 0945/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr.CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar nº
12/93,
R E S O L V E:
CONCEDER DOIS (02) dias de folga do serviço ao servidor Márcio Martins Moura Filho, analista ministerial - matrícula 116, tendo em vista a
realização de trabalhos extraordinários perante a Comissão de Organização do Processo Seletivo 2018 para Estagiários de Nível Superior do
Ministério Público do Estado do Piauí.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 10 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 946/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando as indicações
contida no Memorando nº 126/2019-CPPT, oriundo da Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos,
R E S O L V E:
DESIGNAR servidores para atuarem como gestores de Convênios e Termos de Cooperação no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí,
conforme Anexo Único da presente Portaria.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
ANEXO ÚNICO
Referência

Concedente

Objeto

Prazo Vigência

N° DOEMP/Publicação

Gestor

Matrícula

Convênio
n°19/2018

Universidade
Estadual do PiauíUESPI

Proporcionar aos
e s t u d a n t e s
regularmente
matriculados e com
frequência efetiva
nos cursos de
graduação ou
formação
da
CONVENIADA e a
oportunidade de
realização de
e s t á g i o
n a
CONVENENTE,
v i s a n d o
aprimoramento
profissional em
complemento do
processo ensino e
aprendizagem de
competências
próprias da atividade
profissional e a
contextualização
c u r r i c u l a r ,
objetivando o
desenvolvimento do
educando para a
vida cidadã e para o
trabalho.

10 de janeiro de 2019
a 10 de janeiro de
2024

327

B r u n o
Santos Lima

15388

Termo de
Cessão de
U s o
d e
Software

Ministério Público
do Estado do
Tocantins-MPTO

Cessão do software
Athenas, criado pelo
MPE-TO, para
gerenciamento de
serviços da área

60 (sessenta) meses,
24 de janeiro de 2019
a 24 de janeiro de
2024

334

Ítalo Garcia
A r a ú j o
Nogueira

16578
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meio, gestão e área
finalística.

Acordo de
Cooperação
Técncica
n°07/2019

Acordo de
Cooperação
T é c n i c a
n°02/2019

Acordo de
Cooperação
T é c n i c a
n°006/2019

Convênio
n°03/2019

Prefeitura Municipal
de Gilbués-PI

C e s s ã o
d e
servidores entre os
dois
órgãos,
especialmente os
constantes do
ANEXO ÚNICO
deste,
para
prestarem serviços
ao Ministério Público
do Estado do Piauí,
desempenhando
suas atividades junto
à Procuradoria de
Justiça, com a
finalidade de
melhoria técnica dos
serviços.

02 de fevereiro de
2019 a 01 de fevereiro
de 2020

350

Kelmer Said
Melo

15491

Tribunal de Contas
do Estado do PiauíTCE

Cooperação mútua
entre o Ministério
Público do Estado
do Piauí-MPPI e o
Tribunal de Contas
do Estado do PiauíTCE/PI a fim
fiscalizar
e
acompanhar a
execução financeira
e orçamentária do
estado do Piauí, na
área de segurança
pública

24 meses, 22 de
fevereiro de 2019 a 21
de fevereiro de 2021

348

Thaynara
Rodrigues
Rocha

15298

Prefeitura Municipal
de Teresina-PI

Fortalecimento da
tutela das relações
de consumo no
âmbito do município
de Teresina-PI,
m e d i a n t e
consolidação de
espaço físico
adequado para
abrigar o Procon
Municipal
de
Teresina, que será
integrado
ao
Ministério Público do
Piauí, através do
Programa
de
Proteção e Defesa
do Consumidor PROCON/PI, e pela
Prefeitura de
Teresina-PI, a fim de
estabelecer parceria
para defesa do
consumidor, bem
c o m o
p a r a
disponibilização dos
meios necessários
para tanto.

60 (sessenta) meses, a
partir da data da
publicação, 19 de
fevereiro de 2019 a 18
de fevereiro de 2024

345

Edivar Cruz
Carvalho

16566

Aespi Ensino
Superior

Proporcionar aos
e s t u d a n t e s
regularmente
matriculados e com
frequência efetiva
nos cursos de
graduação ou
formação
da
CONVENIADA e a
oportunidade de
realização de
e s t á g i o
n a
CONVENENTE,

25 de fevereiro de
2019 a 24 de fevereiro
de 2024

348

B r u n o
Santos Lima

15388
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v i s a n d o
aprimoramento
profissional em
complemento do
processo ensino e
aprendizagem de
competências
próprias da atividade
profissional e a
contextualização
c u r r i c u l a r ,
objetivando o
desenvolvimento do
educando para a
vida cidadã e para o
trabalho.

Conselho Regional
de Psicologia-CRP

Estabelecimento de
p a r c e r i a
institucional, visando
a
adequada
prestação de
serviços
de
Psicologia ao
cidadão no âmbito
do Estado do Piauí.

21 de fevereiro de
2018 a 21 de fevereiro
de 2019

345

Fernanda
S a n t o s
Sousa Lima

118

Convênio
n°04/2019

Univeridade
Federal do PiauíUFPI

Proporcionar aos
e s t u d a n t e s
regularmente
matriculados e com
frequência efetiva
nos cursos de
graduação ou
formação
da
CONVENIADA e a
oportunidade de
realização de
e s t á g i o
n a
CONVENENTE,
v i s a n d o
aprimoramento
profissional em
complemento do
processo ensino e
aprendizagem de
competências
próprias da atividade
profissional e a
contextualização
c u r r i c u l a r ,
objetivando o
desenvolvimento do
educando para a
vida cidadã e para o
trabalho.

13 de fevereiro de
2019 a 12 de fevereiro
de 2024

347

B r u n o
Santos Lima

15388

Termo de
Cooperação
Técnica

Tribunal de Justiça
do Estado do Piauí/
Secretaria de
Segurança Pública

Implantação da
Audiência de
Custódia em todo o
Estado do Piauí

12 meses, 01 de março
de 2019 a 29 de
fevereiro de 2019

352

Emanuely
Silva Costa

225

Polícia Militar do
Piauí- PM PI

Estabelecer um
r e g i m e
d e
cooperação mútua
entre os partícipes,
no que concerne à
implementação de
ações integradas de
Segurança Pública,
ao planejamento,
promoção, ao
acompanhamento e
execução de ações
de prevenção e
repressão aos
crimes praticados
por organização

24 meses, 01 de março
de 2019 a 28 de
fevereiro de 2021

353

Thaynara
Rodrigues
Rocha

15298

Acordo de
Cooperação
T é c n i c a
N°27/2018

Acordo de
Cooperação
T é c n i c a
n°09/2019
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criminosa, bem
como os delitos que
exijam investigações
especiais, ações
conjuntas
ou
formação de forçatarefa com a
participação da PMPI, dinamizando o
cumprimento do
disposto no artigo
129, incisos, I, III, VI
e
V I I I
d a
Constituição
Federal, observada
as atribuições legais
dos partícipes.

Convênio
n°06/2019

Convênio

Faculdade Ademar
Rosado

Proporcionar aos
e s t u d a n t e s
regularmente
matriculados e com
frequência efetiva
nos cursos de pósg r a d u a ç ã o
especialização lato
sensu, mestrado e
doutorado da
CONVENIADA e a
oportunidade de
realização de
e s t á g i o
n a
CONVENENTE,
v i s a n d o
aprimoramento
profissional em
complemento do
processo ensino e
aprendizagem de
competências
próprias da atividade
profissional e a
contextualização
c u r r i c u l a r ,
objetivando o
desenvolvimento do
educando para a
vida cidadã e para o
trabalho.

24 meses, 01 de março
de 2019 a 28 de
fevereiro de 2021.

363

B r u n o
Santos Lima

15388

Centro Integrado de
Educação SuperiorCIESPI/ Faculdade
U n i n a s s a u
Redenção

Proporcionar aos
e s t u d a n t e s
regularmente
matriculados e com
frequência efetiva
nos cursos de
graduação ou
formação
da
CONVENIADA e a
oportunidade de
realização de
e s t á g i o
n a
CONVENENTE,
v i s a n d o
aprimoramento
profissional em
complemento do
processo ensino e
aprendizagem de
competências
próprias da atividade
profissional e a
contextualização
c u r r i c u l a r ,
objetivando o
desenvolvimento do
educando para a
vida cidadã e para o

60 meses (sessenta)
meses, 19 de março de
2019 a 18 de março de
2024

363

B r u n o
Santos Lima

15388
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trabalho.

Termo de
Cessão de
Uso de Bens

Convênio
n°18/2019Numeração
TJPI

Convênio
n°07/2019

Convênio
n°08/2019

Polícia Militar do
Piauí- PM PI

Cessão de bens
móveis e de
informática pelo
CEDENTE
ao
CESSIONÁRIO
descritos no Anexo I
do instrumento.

60(sessenta)meses, 21
de março de 2019 a 20
de março de 2024.

365

Ana Caroline
L e m o s
Marques

15318

Tribunal de Justiça
do Estado do Piauí/
Defensoria Pública
do Estado do Piauí

A d o ç ã o
d e
Providências no
sentido de relaizar
satisfatoriamente as
Semansa
do
Programa Justiça
pela Paz em Casa,
nos anos de 2019 e
2020

22 meses a partir da
data de assiantura, 22
de março de 2019 a 22
de março de 2020

8637- Diário da Justiça
do Estado Estado do
Piauí

Emanuely
Silva Costa

225

Centro de Ensino
do
Vale
do
P a r n a í b a CESVALE

Proporcionar aos
e s t u d a n t e s
regularmente
matriculados e com
frequência efetiva
nos cursos de pósg r a d u a ç ã o
especialização lato
sensu, mestrado e
doutorado da
CONVENIADA e a
oportunidade de
realização de
e s t á g i o
n a
CONVENENTE,
v i s a n d o
aprimoramento
profissional em
complemento do
processo ensino e
aprendizagem de
competências
próprias da atividade
profissional e a
contextualização
c u r r i c u l a r ,
objetivando o
desenvolvimento do
educando para a
vida cidadã e para o
trabalho.

48(quarenta e oito)
meses, 26 de março de
2019 a 25 de março de
2023

372

B r u n o
Santos Lima

15388

Faculdade do
Cerrado PiauienseFCP

Proporcionar aos
e s t u d a n t e s
regularmente
matriculados e com
frequência efetiva
nos cursos de pósg r a d u a ç ã o
especialização lato
sensu, mestrado e
doutorado da
CONVENIADA e a
oportunidade de
realização de
e s t á g i o
n a
CONVENENTE,
v i s a n d o
aprimoramento
profissional em
complemento do
processo ensino e
aprendizagem de
competências
próprias da atividade
profissional e a
contextualização
c u r r i c u l a r ,

48(quarenta e oito)
meses, 26 de março de
2019 a 25 de março de
2023.

372

B r u n o
Santos Lima

15388
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objetivando o
desenvolvimento do
educando para a
vida cidadã e para o
trabalho.

Convênio
n°09/2019

Convênio
n°10/2019

Termo de
Cooperação
T é c n i c a
n°017/2018

Instituto
de
Educação Superior
Raimundo Sá

Proporcionar aos
e s t u d a n t e s
regularmente
matriculados e com
frequência efetiva
nos cursos de pósg r a d u a ç ã o
especialização lato
sensu, mestrado e
doutorado da
CONVENIADA e a
oportunidade de
realização de
e s t á g i o
n a
CONVENENTE,
v i s a n d o
aprimoramento
profissional em
complemento do
processo ensino e
aprendizagem de
competências
próprias da atividade
profissional e a
contextualização
c u r r i c u l a r ,
objetivando o
desenvolvimento do
educando para a
vida cidadã e para o
trabalho.

48(quarenta e oito)
meses, 02 de abril de
2019 a 01 de abril de
2023

372

B r u n o
Santos Lima

15388

i-CEV- Instituto de
Ensino Superior

Proporcionar aos
e s t u d a n t e s
regularmente
matriculados e com
frequência efetiva
nos cursos de pósg r a d u a ç ã o
especialização lato
sensu, mestrado e
doutorado da
CONVENIADA e a
oportunidade de
realização de
e s t á g i o
n a
CONVENENTE,
v i s a n d o
aprimoramento
profissional em
complemento do
processo ensino e
aprendizagem de
competências
próprias da atividade
profissional e a
contextualização
c u r r i c u l a r ,
objetivando o
desenvolvimento do
educando para a
vida cidadã e para o
trabalho.

48(quarenta e oito)
meses, 25 de março de
2019 a 24 de março de
2023

372

B r u n o
Santos Lima

15388

Prefeitura Municipal
de Parnaíba

Fortalecimento de
tutela das relações
de consumo no
âmbito do município
de Parnaíba-PI,
m e d i a n t e
consolidação de
espaço físico

08 de junho de 2018 a
08 de junho de 2023

193

Edivar Cruz
Carvalho

16566
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adequado para
abrigar o PROCON
MUNICIPAL de
Parnaíba-PI, que
será integrado a
Rede de Proteção e
D e f e s a
d o
Consumidor do
Ministério Público do
Estado do Piauí,
a t r a v é s
d o
PROCON/PI, e pela
Prefeitura Municipal
de Parnaíba-PI, a
fim de estabelecer
parcerias para
d e f e s a
d o
consumidor, bem
c o m o
p a r a
disponibilização dos
meios necessários
para tanto.

Controladoria Geral
do Estado do PiauíCGE

Constitui objeto do
presente Acordo de
Cooperação Técnica
a cessão do direito e
licença de uso do
software SINCIN Sistema Integrado
de Controle Interno,
de propriedade da
Controladoria Geral
do Estado, ao
CESSIONÁRIO

31 de julho de 2018 a
31 de julho de 2023

221

M a r c o s
M a c i e l
Martins Brito

104

Delegacia Geral da
Polícia Civil

Mapear a incidência
dos crimes de tráfico
de drogas, bem
como outros delitos
em cidades do
interior do Piauí

08 de agosto de 2018
a 08 de agosto de
2023.

233

G l a u c o
Ventura
Alves Neri

237

Acordo de
Cooperação
n°20/2018

Prefeitura Municipal
de Floriano-PI

Fortalecimento da
tutela das relações
de consumo no
âmbito do município
de FLORIANO-PI,
m e d i a n t e
consolidação de
espaço físico
adequado para
abrigar o PROCON
MUNICIPAL DE
FLORIANO-PI, que
será integrado ao
Ministério Público do
Piauí, através do
Programa
de
Proteção e Defesa
do Consumidor PROCON-PI, e pela
Prefeitura Municipal
de FLORIANO-PI, a
fim de estabelecer
parceria para defesa
do consumidor, bem
c o m o
p a r a
disponibilização dos
meios necessários
para tanto.

31 de agosto de 2018
a 31 de agosto de
2023

245

Edivar Cruz
Carvalho

16566

Acordo de
Cooperação
T é c n i c a
n°23/2018

Conselho Regional
de Fisioterapia e
T e r a p i a
Ocupacional

Estabelecimento de
uma parceria
institucional, visando
a
adequada
prestação de
s e r v i ç o s

15 de outubro de 2018
a 15 de outubro de
2023

278

Fernanda
S a n t o s
Sousa Lima

118

Acordo de
Cooperação
T é c n i c a
n°018/2018

Termo de
Cooperação
n°008/2018
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fisioterapêuticos e
terapêuticoocupacionais ao
cidadão no âmbito
do Estado do Piauí.

Acordo de
Cooperação
T é c n i c a
n°25/2018

Acordo de
Cooperação
Técnica n°
24/2018

Termo de
Cooperação
n°29/2018

Acordo de
Cooperação
T é c n i c a
n°26/2018

Conselho Regional
de Quimica 18ª
Região

Cooperação Técnica
entre os signatários
para oferecer
serviços técnicos
especializados, não
jurídicos, nas áreas
de Química, a fim de
desenvolver perícias
e exames que
tenham como
objetivo subsidiar a
atuação finalística
institucional em
procedimento
extrajudicial ou em
processo judicial

30 de outubro de 2018
a 30 de outubro de
2022

Conselho Regional
de Biblioteconomia
3ª Região

Cooperação Técnica
e Administrativa
entre os particípes,
com vistas a
realização de ações
integradas de
fiscalização da
regularidade do
funcionamento das
bibliotecas das
unidades escolares
públicas do Estado
do Piauí

292

J o r g e
Magalhães
da Costa

100

29 de novembro de
2018 a 29 de
novembro de 2020

300

L a y l a
Catarina
Bezerra
Rodrigues
Leônidas

15254

Ministério Público
do Estado do
Maranhão- MPMA

Capacitação,
compartilhamento de
d a d o s
e
informações, bem
como a atuação
conjunta
de
m e m b r o s
e
servidores do MPPI
e MPMA que
tenham a atuação
exclusiva na área de
inteligência,
combate ao crime
organizado e
investigação com
vistas a subsidiar os
t r a b a l h o s
investigativos
realizados pelos
membros do MPPI e
MPMA, de maneira
a alcançar o efetivo
e eficaz combate e
prevenção
à
criminalidade no
Estado do Piauí e no
E s t a d o
d o
M a r a n h ã o ,
sobretudo nos
sistemas prisionais
destes Estados,
estabelecendo
r e g i m e
d e
cooperação mútua
entre os participes.

22 de novembro de
2018 a 22 de
novembro de 2023

319

G l a u c o
Ventura
Alves Neri

237

Conselho Regional
de Farmácia-CRF

Estabelecimento de
uma parceria
institucional, visando
a
adequada
prestação de

60 meses, a partir da
data assinatura, 05 de
novembro de 2018 a
05 de novembro de
2023.

343

Fernanda
S a n t o s
Sousa Lima

118
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s e r v i ç o s
farmacêuticos ao
cidadão no âmbito
do Estado do Piauí.

Acordo de
Cooperação
T é c n i c a
n°30/2018

C O N S E L H O
REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO
PIAUÍ- COREN

Estabelecimento de
uma parceria
institucional, visando
a
adequada
prestação de
serviços
de
enfermagem ao
cidadão no âmbito
do Estado do Piauí.

Referência

Concedente

Objeto

Prazo Vigência

N° DOEMP/Publicação

Gestor

Matrícula

Universidade
Estadual do PiauíUESPI

Proporcionar aos
e s t u d a n t e s
regularmente
matriculados e com
frequência efetiva
nos cursos de
graduação ou
formação
da
CONVENIADA e a
oportunidade de
realização de
e s t á g i o
n a
CONVENENTE,
v i s a n d o
aprimoramento
profissional em
complemento do
processo ensino e
aprendizagem de
competências
próprias da atividade
profissional e a
contextualização
c u r r i c u l a r ,
objetivando o
desenvolvimento do
educando para a
vida cidadã e para o
trabalho.

10 de janeiro de 2019
a 10 de janeiro de
2024

327

B r u n o
Santos Lima

15388

Ministério Público
do Estado do
Tocantins-MPTO

Cessão do software
Athenas, criado pelo
MPE-TO, para
gerenciamento de
serviços da área
meio, gestão e área
finalística.

60 (sessenta) meses,
24 de janeiro de 2019
a 24 de janeiro de
2024

334

Ítalo Garcia
A r a ú j o
Nogueira

16578

Prefeitura Municipal
de Gilbués-PI

C e s s ã o
d e
servidores entre os
dois
órgãos,
especialmente os
constantes do
ANEXO ÚNICO
deste,
para
prestarem serviços
ao Ministério Público
do Estado do Piauí,
desempenhando
suas atividades junto
à Procuradoria de
Justiça, com a
finalidade de
melhoria técnica dos
serviços.

02 de fevereiro de
2019 a 01 de fevereiro
de 2020

350

Kelmer Said
Melo

15491

Tribunal de Contas
do Estado do PiauíTCE

Cooperação mútua
entre o Ministério
Público do Estado
do Piauí-MPPI e o
Tribunal de Contas
do Estado do Piauí-

24 meses, 22 de
fevereiro de 2019 a 21
de fevereiro de 2021

348

Thaynara
Rodrigues
Rocha

15298

Convênio
n°19/2018

Termo de
Cessão de
U s o
d e
Software

Acordo de
Cooperação
Técncica
n°07/2019

Acordo de
Cooperação
T é c n i c a
n°02/2019

06 de dezembro de
2018 a 06 de
dezembro de 2023

309

Fernanda
S a n t o s
Sousa Lima

118
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TCE/PI a fim
fiscalizar
e
acompanhar a
execução financeira
e orçamentária do
estado do Piauí, na
área de segurança
pública

Acordo de
Cooperação
T é c n i c a
n°006/2019

Convênio
n°03/2019

Acordo de
Cooperação
T é c n i c a
N°27/2018

Prefeitura Municipal
de Teresina-PI

Fortalecimento da
tutela das relações
de consumo no
âmbito do município
de Teresina-PI,
m e d i a n t e
consolidação de
espaço físico
adequado para
abrigar o Procon
Municipal
de
Teresina, que será
integrado
ao
Ministério Público do
Piauí, através do
Programa
de
Proteção e Defesa
do Consumidor PROCON/PI, e pela
Prefeitura de
Teresina-PI, a fim de
estabelecer parceria
para defesa do
consumidor, bem
c o m o
p a r a
disponibilização dos
meios necessários
para tanto.

60 (sessenta) meses, a
partir da data da
publicação, 19 de
fevereiro de 2019 a 18
de fevereiro de 2024

345

Edivar Cruz
Carvalho

16566

Aespi Ensino
Superior

Proporcionar aos
e s t u d a n t e s
regularmente
matriculados e com
frequência efetiva
nos cursos de
graduação ou
formação
da
CONVENIADA e a
oportunidade de
realização de
e s t á g i o
n a
CONVENENTE,
v i s a n d o
aprimoramento
profissional em
complemento do
processo ensino e
aprendizagem de
competências
próprias da atividade
profissional e a
contextualização
c u r r i c u l a r ,
objetivando o
desenvolvimento do
educando para a
vida cidadã e para o
trabalho.

25 de fevereiro de
2019 a 24 de fevereiro
de 2024

348

B r u n o
Santos Lima

15388

Conselho Regional
de Psicologia-CRP

Estabelecimento de
p a r c e r i a
institucional, visando
a
adequada
prestação de
serviços
de
Psicologia ao
cidadão no âmbito
do Estado do Piauí.

21 de fevereiro de
2018 a 21 de fevereiro
de 2019

345

Fernanda
S a n t o s
Sousa Lima

118
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Convênio
n°04/2019

Univeridade
Federal do PiauíUFPI

Proporcionar aos
e s t u d a n t e s
regularmente
matriculados e com
frequência efetiva
nos cursos de
graduação ou
formação
da
CONVENIADA e a
oportunidade de
realização de
e s t á g i o
n a
CONVENENTE,
v i s a n d o
aprimoramento
profissional em
complemento do
processo ensino e
aprendizagem de
competências
próprias da atividade
profissional e a
contextualização
c u r r i c u l a r ,
objetivando o
desenvolvimento do
educando para a
vida cidadã e para o
trabalho.

Termo de
Cooperação
Técnica

Tribunal de Justiça
do Estado do Piauí/
Secretaria de
Segurança Pública

Implantação da
Audiência de
Custódia em todo o
Estado do Piauí

12 meses, 01 de março
de 2019 a 29 de
fevereiro de 2019

352

Emanuely
Silva Costa

225

Polícia Militar do
Piauí- PM PI

Estabelecer um
r e g i m e
d e
cooperação mútua
entre os partícipes,
no que concerne à
implementação de
ações integradas de
Segurança Pública,
ao planejamento,
promoção, ao
acompanhamento e
execução de ações
de prevenção e
repressão aos
crimes praticados
por organização
criminosa, bem
como os delitos que
exijam investigações
especiais, ações
conjuntas
ou
formação de forçatarefa com a
participação da PMPI, dinamizando o
cumprimento do
disposto no artigo
129, incisos, I, III, VI
e
V I I I
d a
Constituição
Federal, observada
as atribuições legais
dos partícipes.

24 meses, 01 de março
de 2019 a 28 de
fevereiro de 2021

353

Thaynara
Rodrigues
Rocha

15298

Faculdade Ademar
Rosado

Proporcionar aos
e s t u d a n t e s
regularmente
matriculados e com
frequência efetiva
nos cursos de pósg r a d u a ç ã o
especialização lato
sensu, mestrado e

24 meses, 01 de março
de 2019 a 28 de
fevereiro de 2021.

363

B r u n o
Santos Lima

15388

Acordo de
Cooperação
T é c n i c a
n°09/2019

Convênio
n°06/2019

13 de fevereiro de
2019 a 12 de fevereiro
de 2024

347

B r u n o
Santos Lima

15388
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doutorado da
CONVENIADA e a
oportunidade de
realização de
e s t á g i o
n a
CONVENENTE,
v i s a n d o
aprimoramento
profissional em
complemento do
processo ensino e
aprendizagem de
competências
próprias da atividade
profissional e a
contextualização
c u r r i c u l a r ,
objetivando o
desenvolvimento do
educando para a
vida cidadã e para o
trabalho.

Convênio

Termo de
Cessão de
Uso de Bens

Convênio
n°18/2019Numeração
TJPI

Convênio
n°07/2019

Centro Integrado de
Educação SuperiorCIESPI/ Faculdade
U n i n a s s a u
Redenção

Proporcionar aos
e s t u d a n t e s
regularmente
matriculados e com
frequência efetiva
nos cursos de
graduação ou
formação
da
CONVENIADA e a
oportunidade de
realização de
e s t á g i o
n a
CONVENENTE,
v i s a n d o
aprimoramento
profissional em
complemento do
processo ensino e
aprendizagem de
competências
próprias da atividade
profissional e a
contextualização
c u r r i c u l a r ,
objetivando o
desenvolvimento do
educando para a
vida cidadã e para o
trabalho.

60 meses (sessenta)
meses, 19 de março de
2019 a 18 de março de
2024

363

B r u n o
Santos Lima

15388

Polícia Militar do
Piauí- PM PI

Cessão de bens
móveis e de
informática pelo
CEDENTE
ao
CESSIONÁRIO
descritos no Anexo I
do instrumento.

60(sessenta)meses, 21
de março de 2019 a 20
de março de 2024.

365

Ana Caroline
L e m o s
Marques

15318

Tribunal de Justiça
do Estado do Piauí/
Defensoria Pública
do Estado do Piauí

A d o ç ã o
d e
Providências no
sentido de relaizar
satisfatoriamente as
Semansa
do
Programa Justiça
pela Paz em Casa,
nos anos de 2019 e
2020

22 meses a partir da
data de assiantura, 22
de março de 2019 a 22
de março de 2020

8637- Diário da Justiça
do Estado Estado do
Piauí

Emanuely
Silva Costa

225

Centro de Ensino
do
Vale
do
P a r n a í b a CESVALE

Proporcionar aos
e s t u d a n t e s
regularmente
matriculados e com
frequência efetiva
nos cursos de pósg r a d u a ç ã o

48(quarenta e oito)
meses, 26 de março de
2019 a 25 de março de
2023

372

B r u n o
Santos Lima

15388
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especialização lato
sensu, mestrado e
doutorado da
CONVENIADA e a
oportunidade de
realização de
e s t á g i o
n a
CONVENENTE,
v i s a n d o
aprimoramento
profissional em
complemento do
processo ensino e
aprendizagem de
competências
próprias da atividade
profissional e a
contextualização
c u r r i c u l a r ,
objetivando o
desenvolvimento do
educando para a
vida cidadã e para o
trabalho.

Convênio
n°08/2019

Convênio
n°09/2019

Faculdade do
Cerrado PiauienseFCP

Proporcionar aos
e s t u d a n t e s
regularmente
matriculados e com
frequência efetiva
nos cursos de pósg r a d u a ç ã o
especialização lato
sensu, mestrado e
doutorado da
CONVENIADA e a
oportunidade de
realização de
e s t á g i o
n a
CONVENENTE,
v i s a n d o
aprimoramento
profissional em
complemento do
processo ensino e
aprendizagem de
competências
próprias da atividade
profissional e a
contextualização
c u r r i c u l a r ,
objetivando o
desenvolvimento do
educando para a
vida cidadã e para o
trabalho.

48(quarenta e oito)
meses, 26 de março de
2019 a 25 de março de
2023.

372

B r u n o
Santos Lima

15388

Instituto
de
Educação Superior
Raimundo Sá

Proporcionar aos
e s t u d a n t e s
regularmente
matriculados e com
frequência efetiva
nos cursos de pósg r a d u a ç ã o
especialização lato
sensu, mestrado e
doutorado da
CONVENIADA e a
oportunidade de
realização de
e s t á g i o
n a
CONVENENTE,
v i s a n d o
aprimoramento
profissional em
complemento do
processo ensino e
aprendizagem de

48(quarenta e oito)
meses, 02 de abril de
2019 a 01 de abril de
2023

372

B r u n o
Santos Lima

15388
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competências
próprias da atividade
profissional e a
contextualização
c u r r i c u l a r ,
objetivando o
desenvolvimento do
educando para a
vida cidadã e para o
trabalho.

i-CEV- Instituto de
Ensino Superior

Proporcionar aos
e s t u d a n t e s
regularmente
matriculados e com
frequência efetiva
nos cursos de pósg r a d u a ç ã o
especialização lato
sensu, mestrado e
doutorado da
CONVENIADA e a
oportunidade de
realização de
e s t á g i o
n a
CONVENENTE,
v i s a n d o
aprimoramento
profissional em
complemento do
processo ensino e
aprendizagem de
competências
próprias da atividade
profissional e a
contextualização
c u r r i c u l a r ,
objetivando o
desenvolvimento do
educando para a
vida cidadã e para o
trabalho.

48(quarenta e oito)
meses, 25 de março de
2019 a 24 de março de
2023

372

B r u n o
Santos Lima

15388

Termo de
Cooperação
T é c n i c a
n°017/2018

Prefeitura Municipal
de Parnaíba

Fortalecimento de
tutela das relações
de consumo no
âmbito do município
de Parnaíba-PI,
m e d i a n t e
consolidação de
espaço físico
adequado para
abrigar o PROCON
MUNICIPAL de
Parnaíba-PI, que
será integrado a
Rede de Proteção e
D e f e s a
d o
Consumidor do
Ministério Público do
Estado do Piauí,
a t r a v é s
d o
PROCON/PI, e pela
Prefeitura Municipal
de Parnaíba-PI, a
fim de estabelecer
parcerias para
d e f e s a
d o
consumidor, bem
c o m o
p a r a
disponibilização dos
meios necessários
para tanto.

08 de junho de 2018 a
08 de junho de 2023

193

Edivar Cruz
Carvalho

16566

Acordo de
Cooperação
T é c n i c a
n°018/2018

Controladoria Geral
do Estado do PiauíCGE

Constitui objeto do
presente Acordo de
Cooperação Técnica
a cessão do direito e

31 de julho de 2018 a
31 de julho de 2023

221

M a r c o s
M a c i e l
Martins Brito

104

Convênio
n°10/2019
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licença de uso do
software SINCIN Sistema Integrado
de Controle Interno,
de propriedade da
Controladoria Geral
do Estado, ao
CESSIONÁRIO

Delegacia Geral da
Polícia Civil

Mapear a incidência
dos crimes de tráfico
de drogas, bem
como outros delitos
em cidades do
interior do Piauí

08 de agosto de 2018
a 08 de agosto de
2023.

233

G l a u c o
Ventura
Alves Neri

237

Prefeitura Municipal
de Floriano-PI

Fortalecimento da
tutela das relações
de consumo no
âmbito do município
de FLORIANO-PI,
m e d i a n t e
consolidação de
espaço físico
adequado para
abrigar o PROCON
MUNICIPAL DE
FLORIANO-PI, que
será integrado ao
Ministério Público do
Piauí, através do
Programa
de
Proteção e Defesa
do Consumidor PROCON-PI, e pela
Prefeitura Municipal
de FLORIANO-PI, a
fim de estabelecer
parceria para defesa
do consumidor, bem
c o m o
p a r a
disponibilização dos
meios necessários
para tanto.

31 de agosto de 2018
a 31 de agosto de
2023

245

Edivar Cruz
Carvalho

16566

Conselho Regional
de Fisioterapia e
T e r a p i a
Ocupacional

Estabelecimento de
uma parceria
institucional, visando
a
adequada
prestação de
s e r v i ç o s
fisioterapêuticos e
terapêuticoocupacionais ao
cidadão no âmbito
do Estado do Piauí.

15 de outubro de 2018
a 15 de outubro de
2023

278

Fernanda
S a n t o s
Sousa Lima

118

Acordo de
Cooperação
T é c n i c a
n°25/2018

Conselho Regional
de Quimica 18ª
Região

Cooperação Técnica
entre os signatários
para oferecer
serviços técnicos
especializados, não
jurídicos, nas áreas
de Química, a fim de
desenvolver perícias
e exames que
tenham como
objetivo subsidiar a
atuação finalística
institucional em
procedimento
extrajudicial ou em
processo judicial

30 de outubro de 2018
a 30 de outubro de
2022

292

J o r g e
Magalhães
da Costa

100

Acordo de
Cooperação
Técnica n°
24/2018

Conselho Regional
de Biblioteconomia
3ª Região

Cooperação Técnica
e Administrativa
entre os particípes,
com vistas a
realização de ações

29 de novembro de
2018 a 29 de
novembro de 2020

300

L a y l a
Catarina
Bezerra
Rodrigues
Leônidas

15254

Termo de
Cooperação
n°008/2018

Acordo de
Cooperação
n°20/2018

Acordo de
Cooperação
T é c n i c a
n°23/2018
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integradas de
fiscalização da
regularidade do
funcionamento das
bibliotecas das
unidades escolares
públicas do Estado
do Piauí

Termo de
Cooperação
n°29/2018

Acordo de
Cooperação
T é c n i c a
n°26/2018

Acordo de
Cooperação
T é c n i c a
n°30/2018

Ministério Público
do Estado do
Maranhão- MPMA

Capacitação,
compartilhamento de
d a d o s
e
informações, bem
como a atuação
conjunta
de
m e m b r o s
e
servidores do MPPI
e MPMA que
tenham a atuação
exclusiva na área de
inteligência,
combate ao crime
organizado e
investigação com
vistas a subsidiar os
t r a b a l h o s
investigativos
realizados pelos
membros do MPPI e
MPMA, de maneira
a alcançar o efetivo
e eficaz combate e
prevenção
à
criminalidade no
Estado do Piauí e no
E s t a d o
d o
M a r a n h ã o ,
sobretudo nos
sistemas prisionais
destes Estados,
estabelecendo
r e g i m e
d e
cooperação mútua
entre os participes.

22 de novembro de
2018 a 22 de
novembro de 2023

319

G l a u c o
Ventura
Alves Neri

237

Conselho Regional
de Farmácia-CRF

Estabelecimento de
uma parceria
institucional, visando
a
adequada
prestação de
s e r v i ç o s
farmacêuticos ao
cidadão no âmbito
do Estado do Piauí.

60 meses, a partir da
data assinatura, 05 de
novembro de 2018 a
05 de novembro de
2023.

343

Fernanda
S a n t o s
Sousa Lima

118

C O N S E L H O
REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO
PIAUÍ- COREN

Estabelecimento de
uma parceria
institucional, visando
a
adequada
prestação de
serviços
de
enfermagem ao
cidadão no âmbito
do Estado do Piauí.

06 de dezembro de
2018 a 06 de
dezembro de 2023

309

Fernanda
S a n t o s
Sousa Lima

118

PORTARIA PGJ/PI Nº 947/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDO a posse do Procurador de Justiça, Dr. Luís Francisco Ribeiro, titular da 9ª Procuradoria de Justiça, no cargo de CorregedorGeral do Ministério Público;
CONSIDERANDO que a substituição legal da 9ª Procuradoria de Justiça, nos termos do Ato PGJ nº 611/2016, compete ao Procurador de Justiça
titular da 8ª Procuradoria de Justiça,
RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria PGJ nº 830/2019, para constar o seguinte: "DESIGNAR o Procurador de Justiça ARISTIDES SILVA PINHEIRO, titular da
8ª Procuradoria de Justiça, para, sem prejuízo de suas atribuições legais, responder pela 9ª Procuradoria de Justiça, até ulterior deliberação, com
efeitos retroativos ao dia 01 de abril de 2019".
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
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Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 950/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a decisão
proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000153/2019-94,
RESOLVE
CONCEDER Gratificação de Atividade de Segurança - GAS, no valor de R$ 6.382,78 (seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e oito
centavos) ao militar JOSÉ DE SOUSA SANTOS, com efeitos retroativos ao dia 27 de março de 2015, com base na Portaria nº 001/2015 SEPRO, publicada no Diário Oficial nº 58, em 27 de março de 2015, que o promoveu a CABO PM.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 951/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, com fulcro no Anexo I do Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR Promotor de Justiça LUCIANO LOPES NOGUEIRA, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, para, sem prejuízo das
funções que exerce, responder pela 1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, no período de 15 a 18 de abril de 2019, em razão o afastamento
do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de marçode 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 952/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação da Promotora de Justiça Débora Geane Aguiar Aragão, Coordenadora do Gabinete de Segurança Institucional,
por meio do Memorando nº 14/2019-GSI,
RESOLVE
DESIGNAR os integrantes do Ministério Público do Estado do Piauí relacionados no Anexo Único da presente Portaria para, sem prejuízo das
funções que exercem e sem remuração adicional, integrarem a Brigada Voluntária de Incêndio dos prédios do Ministério Público do Estado do
Piauí situados em Teresina-PI, Ed. Maria Luíza Ferraz Fortes e sede Centro:
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
ANEXO ÚNICO
Integrantes - Ed. Maria Luiza Ferraz

Integrantes - sede Centro

Clecio Sousa da Silva

Liandra Nogueira Soares da Silva

Francisca Carine Farias Costa

Faruk Morais Aragão

Henrique de Paula Barbosa

Deuselina Ambrósio de Sousa

Maria José de Melo Morais

Juscileide das Chagas Alves

Agostinho Vieira de Souza Neto

Lourenço Alves da Silva Filho

Ana Luiza Masstalerz Pires de Souza

Antônio José Ribeiro de Melo

Jacqueane Aguiar Santos

Hernandes Ferreira Santos

José Humberto Linhares Soares

Gleiciane Diniz Silva Reis

Lia Raquel Carvalho Sousa

Reginaldo Cardoso Monteiro dos Santos

Lilith Joice Matos Frota Lemos Duarte

Airton Alves Mendes de Moura

Nathana Maria Silva Martins

Lízia Raquel Policarpo Gramosa

Nayane Pereira da Silva

Andréia Carvalho Castro

Jorge Magalhães da Costa
João Pedro Craveiro
Clerton Soares Moura de Oliveira
Brenda Virna de Carvalho Passos
Emanuella Morais Evangelista
Janaina Alencar Oliveira Moura
Luiz Henrique Silva
Mauro Paulo da Silva
Arlette Batista Correia Lima Coelho Serra e Silva
Franklyn de Sousa Ferraz
Ana Carolina de Oliveira Aragão Assunção
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Herica Fehrnanda de Queiroz Garcia Tavarres da Motta
Nara Danielle de Castro Lima
PORTARIA PGJ/PI Nº 953/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e considerando a solicitação do Promotor de Justiça Ubiraci de Sousa Rocha, titular da 14ª
Promotoria de Justiça de Teresina,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA para atuar nas audiências pautadas para o dia 11 de abril de 2019,
na 2ª Vara do Júri de Teresina-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 954/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a indicação da
Coordenadoria de Apoio Administrativo, contida no Memorando nº 63/2019-CAA,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor ALCIVAN DA COSTA MARQUES para fiscalizar o contrato administrativo nº 14/2016, firmado com a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, em substituição ao servidor Antônio Francisco dos Santos Lima, revogando-se a Portaria PGJ nº 56/2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 955/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a indicação
da Coordenadoria de Apoio Administrativo, contida no Memorando nº 62/2019-CAA,
RESOLVE
DESIGNAR os servidores FELIPE ARLLEM REZENDE, THIAGO NOGUEIRA DE SOUSA MARTINS ALMEIDA e ANTONIO MARCOS
PESSOA para comporem comissão de fiscalização do contrato administrativo nº 21/2019, firmado com a empresa Bamex Consultoria em Gestão
Empresarial.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 956/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e considerando a solicitação do Promotor de Justiça Rafael Maia Nogueira, titular da Promotoria de
Justiça de Barro Duro,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça LUIZ ANTÔNIO FRANÇA GOMES, titular da Promotoria de Justiça de São Félix, para atuar em audiência de
custódia referente aos Autos de Prisão em Flagrante nº 0000074-57.2019.8.18.0084, dia 11 de abril de 2019, na Comarca de Barro Duro.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 959/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o deferimento
da solicitação contida no Ofício nº 191/2019-44ª PJ,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS, titular da 44ª Promotoria de Justiça de Teresina, para participar da
audiência marcada no âmbito do Processo nº 0705410-59.2019.8.18.000, Dissídio Coletivo de Greve, que tem como suscitantes o Estado do
Piauí e a Fundação Universidade Estadual do Piauí, e como suscitada a Associação de Docentes da Universidade Estadual do Piauí - ADCESP,
dia 12 de abril de 2019, às 9h, no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 11 de abril de 2019.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS/PI6069
PORTARIA N. 53/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 49/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que "a saúde é um 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"
(CF/1988, art. 196);
CONSIDERANDO o art. 5º, VIII, da recomendação 34, do CNMP, segundo o qual "Além dos casos que tenham previsão legal específica,
destaca-se de relevância social, nos termos do art. 1º, inciso II, os seguintes casos: VIII - os direitos dos menores, dos incapazes e dos
idosos em situação de vulnerabilidade";
CONSIDERANDO, outrossim, a legitimidade do Ministério Público para atuar em defesa da pessoa com deficiência individualmente considerada,
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em situação de vulnerabilidade social, pela natureza dos direitos admoestados (vida, saúde, moradia, alimentação), de natureza indisponível, é
extraída do próprio art. 127 da CF, conforme jurisprudência já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça;
CONSIDERANDO a notícia apresentada a esta Promotoria de Justiça acerca de requerimento de internação compulsória para a pessoa com
deficiência Fabíolo Eduardo Nunes;
CONSIDERANDO a necessidade de diligências para colher elementos de prova acerca dos fatos enunciados;
RESOLVE, com fundamento no art. 8º, inc. III, da Resolução n. 174/2017 do CNMP, instaurar o Procedimento Administrativo n. 49/2019 SIMP n. 000289-090/2019, o qual terá por objetivo atuar na defesa do interesse individual indisponível da PCD Fabíolo Eduardo Nunes,
determinando as seguintes diligências:
1) Registre-se e autue-se com os documentos que seguem;
2) Encaminhe-se cópia desta ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, para conhecimento;
3) Cumpra-se o despacho retro, voltando-me, em seguida, o feito concluso.
Picos, 1º de abril de 2019.
ANTÔNIO CÉSAR GONÇALVES BARBOSA
Promotor de Justiça
PORTARIA N. 62/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 58/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que "a saúde é um 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"
(CF/1988, art. 196);
CONSIDERANDO o art. 5º, VIII, da recomendação 34, do CNMP, segundo o qual "Além dos casos que tenham previsão legal específica,
destaca-se de relevância social, nos termos do art. 1º, inciso II, os seguintes casos: VIII - os direitos dos menores, dos incapazes e dos
idosos em situação de vulnerabilidade";
CONSIDERANDO, outrossim, a legitimidade do Ministério Público para atuar em defesa da pessoa com deficiência individualmente considerada,
em situação de vulnerabilidade social, pela natureza dos direitos admoestados (vida, saúde, moradia, alimentação), de natureza indisponível, é
extraída do próprio art. 127 da CF, conforme jurisprudência já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça;
CONSIDERANDO a notícia apresentada a esta Promotoria de Justiça acerca de requerimento de tratamento para a pessoa com deficiência
Manoel da Silva Morais Filho;
CONSIDERANDO a necessidade de diligências para colher elementos de prova acerca dos fatos enunciados;
RESOLVE, com fundamento no art. 8º, inc. III, da Resolução n. 174/2017 do CNMP, instaurar o Procedimento Administrativo n. 58/2019 SIMP n. 000190-090/2019, o qual terá por objetivo atuar na defesa do interesse individual indisponível da PCD Manoel da Silva Morais Filho,
determinando as seguintes diligências:
1) Registre-se e autue-se com os documentos que seguem;
2) Encaminhe-se cópia desta ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, para conhecimento;
3) Afixe-se esta portaria no local de costume e publique-se.
4) Cumpra-se o despacho retro, voltando-me, em seguida, o feito concluso.
Picos, 03 de abril de 2019.
ANTÔNIO CÉSAR GONÇALVES BARBOSA
Promotor de Justiça
PORTARIA N. 64/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 60/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que a Constituição brasileira, no seu artigo 230 prevê que "a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida".
CONSIDERANDO que o art. 2º da Lei 10.741/03 reza que "O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e
dignidade."
CONSIDERANDO que o art. 3º da Lei 10.741/03 traz ser "obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho,
à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária."
CONSIDERANDO o disposto no art. 4º da Lei 10.741/03, segundo o qual "Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência,
discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.",
sendo "dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.", de acordo com o apregoado pelo § 1º deste mesmo dispositivo.
CONSIDERANDO a notícia apresentada a esta Promotoria de Justiça acerca de denúncia de agressões psicológicas, negligência e abuso
financeiro praticados contra o idoso Cipriano Petronilo Barbosa.
CONSIDERANDO a necessidade de diligências para colher elementos de prova acerca dos fatos enunciados.
RESOLVE, com fundamento no art. 8º, inc. III, da Resolução n. 174/2017 do CNMP, instaurar o Procedimento Administrativo n. 60/2019 SIMP n. 000117-090/2019, o qual terá por objetivo atuar na defesa do interesse individual indisponível do idoso Cipriano Petronilo Barbosa,
determinando as seguintes diligências:
1) registre-se e autue-se com os documentos que seguem;
2) encaminhe-se cópia desta ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, para conhecimento;
3) afixe-se esta portaria no local de costume e publique-se.
4) cumpra-se o despacho retro.
Picos, 04 de abril de 2019.
ANTÔNIO CÉSAR GONÇALVES BARBOSA
Promotor de Justiça
PORTARIA N. 66/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 62/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
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constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que a Constituição brasileira, no seu artigo 230 prevê que "a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida".
CONSIDERANDO que o art. 2º da Lei 10.741/03 reza que "O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e
dignidade."
CONSIDERANDO que o art. 3º da Lei 10.741/03 traz ser "obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho,
à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária."
CONSIDERANDO o disposto no art. 4º da Lei 10.741/03, segundo o qual "Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência,
discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.",
sendo "dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.", de acordo com o apregoado pelo § 1º deste mesmo dispositivo.
CONSIDERANDO a notícia apresentada a esta Promotoria de Justiça sobre suposta situação de abandono à idosa Hosana Maria de Oliveira.
CONSIDERANDO a necessidade de diligências para colher elementos de prova acerca dos fatos enunciados.
RESOLVE, com fundamento no art. 8º, inc. III, da Resolução n. 174/2017 do CNMP, instaurar o Procedimento Administrativo n. 62/2019 SIMP n. 000118-090/2019, o qual terá por objetivo atuar na defesa do interesse individual indisponível da idosa Hosana Maria de Oliveira.,
determinando as seguintes diligências:
1) registre-se e autue-se com os documentos que seguem;
2) encaminhe-se cópia desta ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, para conhecimento;
3) afixe-se esta portaria no local de costume e publique-se.
4) cumpra-se o despacho retro.
Picos, 04 de abril de 2019.
ANTÔNIO CÉSAR GONÇALVES BARBOSA
Promotor de Justiça
PORTARIA N. 67/2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 63/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
- Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 12/93 e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que "a saúde é um 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"
(CF/1988, art. 196);
CONSIDERANDO o art. 5º, VIII, da recomendação 34, do CNMP, segundo o qual "Além dos casos que tenham previsão legal específica,
destaca-se de relevância social, nos termos do art. 1º, inciso II, os seguintes casos: VIII - os direitos dos menores, dos incapazes e dos
idosos em situação de vulnerabilidade";
CONSIDERANDO, outrossim, a legitimidade do Ministério Público para atuar em defesa da pessoa com deficiência individualmente considerada,
em situação de vulnerabilidade social, pela natureza dos direitos admoestados (vida, saúde, moradia, alimentação), de natureza indisponível, é
extraída do próprio art. 127 da CF, conforme jurisprudência já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça;
CONSIDERANDO a notícia apresentada a esta Promotoria de Justiça acerca de denúncia de situação de abandona da PCD Ana Maria da
Conceição Neta;
CONSIDERANDO a necessidade de diligências para colher elementos de prova acerca dos fatos enunciados;
RESOLVE, com fundamento no art. 8º, inc. III, da Resolução n. 174/2017 do CNMP, instaurar o Procedimento Administrativo n. 63/2019 SIMP n. 000293-090/2019, o qual terá por objetivo atuar na defesa do interesse individual indisponível da PCD Ana Maria da Conceição Neta,
determinando as seguintes diligências:
1) Registre-se e autue-se com os documentos que seguem;
2) Encaminhe-se cópia desta ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, para conhecimento;
3) Afixe-se esta portaria no local de costume e publique-se.
4) Cumpra-se o despacho retro, voltando-me, em seguida, o feito concluso.
Picos, 04 de abril de 2019.
ANTÔNIO CÉSAR GONÇALVES BARBOSA
Promotor de Justiça

3.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL/PI6070
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 08/2019
INQUÉRITO CIVIL Nº 01/2015
(SIMP Nº 000086-199/2016)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça de Cocal, FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES,
nos autos do Inquérito Civil nº 001/2015 (SIMP nº 000086-199/2016), no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos arts. 127 e 129, incisos II
e III, da Constituição Federal; art. 26, inciso I, e art. 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e art. 37 da Lei Complementar
Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou
jurídica de direito privado", nos termos do artigo 197 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, inciso II, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO os autos do Inquérito Civil Público nº 01/2015 (SIMP 000086-199/2016), instaurado nesta Promotoria de Justiça com o
objetivo de apurar irregularidades e adequar os serviços da Rede Municipal de Saúde de Cocal/PI;
CONSIDERANDO as irregularidades constatadas no Relatório de Supervisão realizada pela Gerência de Atenção Básica - GAB/SESAPI no
Município de Cocal/PI, em abril de 2015, quanto aos serviços da Rede Municipal de Saúde;
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CONSIDERANDO as irregularidades apontadas nos Relatórios de Vistorias nº. 001/2018, 002/2019,003/2019, 004/2018, 005/2018, 006/2018,
007/2018, 008/2018, 009/2018, 010/2018, 011/2018, 012/2018, 013/2018 da Vigilância Sanitária , realizadas em 13 (treze) Unidades Básicas de
Saúde (UBS) da Cidade de Cocal-PI;
CONSIDERANDO o Anexo XXII da Portaria de Consolidação das Normas do SUS nº. 02, de 28/09/2017, que aprova a Política Nacional de
Atenção Básica (PNAB), com vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS), estabelecendo-se as diretrizes para a organização do componente Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde (RAS);
CONSIDERANDO que é responsabilidade das secretarias municipais de saúde manter atualizado mensalmente o cadastro de equipes,
profissionais, carga horária, serviços disponibilizados, equipamentos e outros no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
vigente, conforme regulamentação específica, nos termos do art. 10, V, anexo XXII, da Portaria de Consolidação das Normas do SUS nº. 02, de
28/09/2017;
CONSIDERANDO a Portaria MS/SAS Nº134, de 4/4/2011, que define a responsabilidade dos gestores para alimentação das informações junto
ao CNES;
CONSIDERANDO que a Saúde da Família constitui uma estratégia para organização e fortalecimento da Atenção Básica operacionalizada
mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde;
CONSIDERANDO que as equipes da ESF são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área
geográfica delimitada, as quais devem atuar com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais
frequentes e na manutenção da saúde desta comunidade;
CONSIDERANDO que os profissionais de saúde de cada ESF devem estabelecer vínculos de confiança e responsabilidade com os indivíduos,
famílias e comunidades por eles acompanhados;
CONSIDERANDO que as Unidades de Saúde de Família devem ser a "Porta de Entrada" para um sistema hierarquizado e regionalizado e que
tais Unidades de Saúde devem ser responsáveis por atender e resolver 80% da população, sendo condição essencial que todos os profissionais
das equipes cumpram com a carga horária definida na legislação;
CONSIDERANDO que o art. 5º da Constituição Federal estabelece o direito à vida como direito fundamental, sendo aquele indissociável do
direito à saúde;
CONSIDERANDO que o art. 196 da Constituição Federal expressa 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 a Lei Federal n.º 8.080/90 (LOS), em seu art. 2º, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO que, apesar de competir à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a organização do serviço público de
saúde no Brasil, a responsabilidade direta pela prestação desse serviço à população é dos Municípios, a quem cabe a gerência e execução,
conforme disposto, expressamente, no art. 18, inciso I, da Lei 8.080/90;
CONSIDERANDO o disposto no art. 4° da Lei nº 8.429/92: "os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos". E, a seguir, no
art.11, que: "constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente ..."
CONSIDERANDO que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, sendo função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito, devendo adotar todas as medidas judiciais e extrajudiciais para salvaguardá-los (art. 129, inciso II, c/c art. 197, da CF/88);
CONSIDERANDO o contido no art. 127 da Constituição Federal, que dispõe 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";
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações aos órgãos da administração pública, na defesa dos direitos
assegurados nas Constituições Federal e Estadual, conforme art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro
de 1993 e art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/1993, requisitando aos destinatários adequada e imediata divulgação, assim como
resposta por escrito:
RESOLVE RECOMENDAR ao Prefeito do Município de Cocal-PI, Sr. Rubens de Sousa Vieira, e à Secretária de Saúde do Município de
Cocal-PI, Sra. Eliane Carvalho Cardoso, sendo esta na qualidade de Gestor do SUS, para que, sob pena de responsabilidade, proceda às
seguintes ações, a fim de adequar o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde do Município de Cocal à Legislação Sanitária vigente:
Atualizar, mensalmente, o cadastrado do CNES referente aos profissionais, serviços ofertados, instalações físicas e equipamentos;
Informatizar os consultórios médicos para que seja feito o Prontuário Eletrônico do Cidadão - PIC;
Ter em estoque os medicamentos do componente básico na quantidade indicada em instrumento de planejamento, com o objetivo manter regular
e ininterrupta a dispensação, com envio de documento hábil a provar a aquisição (indicação da quantidade e tipo de fármacos) e o estoque;
Realizar controle de estoque de medicamentos na Secretaria Municipal de Saúde (almoxarifado) e Unidades Básicas de Saúde, através do
sistema HORÚS ou similar (o Hórus é o sistema disponibilizado gratuitamente pelo Ministério da Saúde, que possibilita o controle do fluxo desde
o planejamento até a dispensação, evitando que medicamentos fora de validade sejam dispensados para as unidades), com registro de entrada e
saída, formulários de pedido e livros de entrega aos usuários;
Adquirir produtos, insumos e corretivos somente com o padrão de identificação e o controle de qualidade respaldados pelos órgãos fiscalizadores
específicos na área fim (SIF, MAPA, ANVISA, MS, INMETRO...);
Elaborar e treinar toda equipe sobre Procedimentos Operacionais Padronizados - POP, para higienização das mãos; desinfecção de material; uso
da autoclave e descarte de material;
Armazenar adequadamente os medicamentos e vacinas na Secretária Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde, especialmente:
7.1 - Manter adequada a temperatura, ventilação e iluminação do local de armazenamento;
7.2 - Manter as caixas dos medicamentos do almoxarifado da Secretaria de Saúde sem contato com o solo nem com a parede;
7.3 - Acondicionar os medicamentos nas UBS em armários fechados, bom estado de conservação (sem ferrugem) e tamanho adequado;
7.4 - Realizar controle diário da temperatura.
Disponibilizar quantidade suficiente de materiais e insumos, para que o processo de trabalho dos profissionais não seja interrompido;
Providenciar aquisição e manutenção de equipamentos necessários e de estrutura física, que são de fundamental importância para a organização
dos processos de trabalho e a atenção à saúde dos usuários;
Exigir o integral preenchimento do MAPA DE CONTROLE DIÁRIO DE ATENDIMENTOS por médicos, enfermeiros e dentistas, nos quais devem
constar data do atendimento; nome do paciente; carimbo e assinatura do profissional responsável pelo atendimento;
Criar mecanismos de controle, supervisão e avaliação dos procedimentos realizados na Estratégia Saúde da Família, encaminhando relatórios
semestrais à Promotoria de Justiça;
Realizar a desinfecção apenas por meio de procedimento PADRÃO EXIGIDO PELA ANVISA;
Viabilizar serviço especial de coleta para o lixo infectante;
Seguir normas técnicas de prevenção a incêndio, bem assim solicitar vistoria do corpo de bombeiros e adquirir os equipamentos de combate a
incêndio;
Adquirir lixeiras com tampa, acionadas por pedal em todas as dependências das UBS de Grota, Ulisses, São Francisco I, Santo Hilário, Carpina,
Mutirão, II Campo, Videu, Campestre, São Pedro, Contendas e Faveira;
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Adquirir lixeiras com tampa, acionadas por pedal para a sala de enfermagem, da UBS de Boiba;
Providenciar a limpeza da caixa de água de 06 (seis) em 06 (seis) meses, de todas as 13 (Treze), com envio de registro de prova documental à
Promotoria de Justiça de Cocal;
Providenciar exames da água, com laudo, de 06 (seis) em 06 (seis) meses, dass UBS de Faveira, São Pedro, Santo Hilário,Videu e São
Franscisco I;
Providenciar o abastecimento de água (Art. 40 da RDC 63/2011) na UBS de Ulisses;
Manter sabão líquido e papel toalha em todas as pias dos banheiros e nos consultórios de todas as UBS;
Providenciar EPIs para todos os funcionários de acordo com a função, nas UBS São Pedro, Videu, Faveira, Grota, Mutirão II Campo, Boiba,
Santo Hilário e São Francisco I.
Elaborar e colocar em prática em todas UBS de Cocal um PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde), conforme a
RDC 222/2018;
Providenciar a atualização do Alvará de Funcionamento e Licença Sanitária;
Providenciar, em caráter de urgência, a substituição das Estufas por Autoclaves, bem assim disponibilizar quantidade suficiente de água
destilada para que seu funcionamento não seja interrompido;
Providenciar a identificação de funcionários por meio de fardamento e crachá (art. 22 da RDC nº 63/2011);
Apresentar comprovação de vínculo empregatícios relativos aos funcionários das UBS Grota, Ulisses, São Francisco I, Santo Hilário, Boiba,
Carpina, Mutirão, II Campo, Videu, São Pedro e Faveira;
Realizar o controle de pragas e vetores por meio de ações de bloqueio e extermínio químico e do uso de telas milimétricas nas UBS Ulísses, São
Francisco I, Boiba, Carpina, Mutirão, Contendas, II Campo, Videu, São Pedro e Faveira, com encaminhamento de documentos comprobatórios à
Promotoria de Justiça de Cocal;
Providenciar tampas para todos os vasos sanitários das UBS Grota, Ulisses, São Francisco I, Videu, II Campo, Contendas e Mutirão.
Providenciar reparos nas paredes e tetos nos setores e salas com infiltração das UBS Grota, Ulisses, Contendas, Campestre, Boiba, São
Francisco I, Videu, São Pedro, Faveira, Mutirão e Santo Hilário;
Suspender os armários da UBS, a fim de evitar o contato direto com o piso, nas unidades de Cotendas, Campestre, Faveira, São Francisco I,
Carpina, Ulisses e Grota;
Providenciar nas UBS Santo Hilário, Videu, São Pedro e Boiba, o reparo e/ou substituição de portas danificadas, bem assim a instalação onde há
ausências de portas, sendo todas lisas para que facilitem a higienização;
Providenciar local específico para guardar material de limpeza, nas unidades de Videu, II Campo e Mutirão;
Adaptar os banheiros para pessoas com deficiências nas UBS Carpina e Ulisses;
Providenciar e identificar banheiros para o público masculino e feminino com pias para higienização de mãos nas UBS de Campestre e Grota;
Providenciar restauramento das paredes com recobo caído à UBS Carpina e II Campo;
Providenciar torneira com fecho que dispense o uso das mãos nas salas de expurgo e vacinas à UBS São Pedro;
Providenciar bancada e instalação de computador à UBS Videu;
Apresentar (PBA) Projeto Básico de Arquiterura (art. 23 da RDC 63/2011) para identificar o local específico de cada sala da UBS Ulisses;
Apresentar Projeto Básico de Arquiterura (PBA) das UBS Santo Hilário e São Francisco I, conforme os Art. 25º e 27º da RDC51/2011;
Providenciar à UBS II Campo:
40.1 - Iluminação e ventilação adequadas na copa e consultórios;
40.2 - Cobertura para a maca, realizando a troca entre cada paciente;
Providenciar à UBS Contendas:
41.1 - Conserto do trinco da porta da sala de enfermagem;
41.2 - Sifão para pia do banheiro, no consultório médico;
Providenciar à UBS Faveira:
42.1 - Suporte para caixa de perfurocortanes;
42.2 - Revestimento nas paredes onde existir pias;
Providenciar à UBS Grota:
43.1 - Conserto do Compressor;
43.2 - Limpeza e manutenção dos aparelhos de ar-condicionado;
43.3 - Caixa de perfurocortantes para sala de vacinas;
Providenciar à UBS Ulisses:
44.1 - O funcionamento das salas desativadas;
44.2 - Ar condicionado para os consultórios médico e de enfermagem;
44.3 - Reparo do sistema elétrico da sala de enfermagem;
44.4 - Água para o consumo e higienização dos ambientes;
Providenciar à UBS São Francisco:
45.1 - Substituição do armário da copa que se encontra enferrujado;
45.2 - Água corrente em todas as torneiras;
45.3 - Sanitários sepados por sexo;
45.4 - Banheiro para funcionários;
Providenciar à UBS Santo Hilário:
46.1 - Sistema de refrigeração para os consultórios médicos;
46.2 - Retirada de maca em desuso;
46.3 - Substituição da mesa da copa;
46.4 - Limpeza das paredes (art. 36º da RDC 63/2011);
Providenciar à UBS Boiba:
47.1 - Reparo da porta do banheiro infestada por cupins;
47.2 - Suporte para caixa de perfurocortante na sala de vacina, consultório odotológico e enfermagem;
Providenciar à UBS Mutirão:
48.1 - Reparo de forro PVC na sala de espera e consultório odontológico I;
48.2 - Suporte para caixa rígida de perfurocortantes;
48.3 - Remoção da central de ar condicionado localizado no banheiro da sala de enfermagem;
Providenciar à UBS Campestre:
49.1 - Torneiras com fecho que dispense o uso das mãos;
49.2 - Apresentação de Programa de Treinamento e educação permanente dos funcionários.
Ficam os recomendados advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude dos recomendados;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
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RESOLVE RECOMENDAR, também,ao Conselho Municipal de Saúde de Cocal-PI, na pessoa de sua Presidente, Sra. Ester Jaime de Sousa,
que acompanhe o cumprimento das medidas indicadas nesta Recomendação, por parte dos recomendados acima, com o envio de relatórios
trimestrais de monitoramento.
Outrossim, REQUISITA, na forma do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/1993, a adoção das seguintes providências:
a) os recomendados devem se manifestar sobre o acatamento da presente Recomendação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do seu
recebimento, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Cocal cronograma para o cumprimento da Recomendação, bem como,
documentação hábil a provar o seu fiel cumprimento, em cada encerramento de prazo;
b) os recomendados devem dar ampla e imediata divulgação desta Recomendação pelo sítio eletrônico do Município, pelos perfis oficiais em
redes sociais e por afixação no átrio da Prefeitura Municipal de Cocal e da Câmara Municipal de Cocal.
Ressalta que a inobservância desta Recomendação acarretará a adoção pelo Ministério Público de todas as medidas judiciais e extrajudiciais
cabíveis, nas esferas administrativa, cível e/ou criminal, em face dos recomendados.
Notifiquem-se os recomendados da expedição desta Recomendação, encaminhando-lhes cópias.
Comuniquem-se a Câmara Municipal de Cocal, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, o Centro de Apoio Operacional da
Saúde sobre a expedição desta Recomendação.
Publique-se esta Recomendação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI e no átrio desta Promotoria de Justiça.
Cocal-PI, 10 de abril de 2019.
FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES
Promotor de Justiça de Cocal
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 01/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBICO Nº02/2018
(SIMP Nº000908-199/2017)
Aos 29 dias do mês de março do ano de 2019, na Sede Zona Leste, situada na Rua Lindolfo Monteiro, nº 911, CEP 64049-440, Fátima,em
Teresina-PI, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL, presentado pelo Promotor
de Justiça FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES, doravante denominado COMPROMITENTE, e o MUNICÍPIO DE COCAL, pessoa jurídica de
direito público, CNPJ n°06.553.895/0001-78, sediada na Rua José Barcelos Fontenele, nº 112-170, centro, em Cocal-PI, representada neste ato
pelo Prefeito Municipal, RUBENS DE SOUSA VIEIRA, RG nº 1640075 SSP-PI, CPF nº776.856.283-68, e o Procurador-Geral do Município, Dr.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, doravante denominado COMPROMISSÁRIO, com fulcro no § 6° do art. 5° da Lei n° 7.347/85, e no art.
784, inciso IV do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015):
CONSIDERANDO que o Ministério Público é órgão legitimado à defesa dos interesses sociais, individuais indisponíveis e coletivos;
CONSIDERANDO a sua autonomia para requisitar da administração pública os meios materiais necessários à realização de atividades
específicas, nos termos do art. 2º, XXII, da Lei Complementar nº12/1993 do estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal requer capacitação específica, com matriz curricular
compatível com suas atividades, conforme prevê o art. 11 da Lei nº13.022/2014;
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 9º e 14 da lei supracitada, a Guarda Municipal deve ter Código de Conduta próprio e ser formada por
servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e salários;
CONSIDERANDO que o funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com
atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, conforme dispõe o art. 13 da Lei nº13.022/14;
CONSIDERANDO que o art. 17 da Lei nº13.022/14 prevê a destinação de linha telefônica de número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio
aos Municípios que possuam guarda municipal;
CONSIDERANDO que a exposição permanente dos guardas municipais a roubos ou outras espécies de violência física nas suas atividades
profissionais é considerada uma atividade perigosa por ser atividade de segurança patrimonial, nos termos do art. 193 da Lei 12.740/2012 e art.
57 da Lei Municipal de Cocal/PI nº 281/93;
CONSIDERANDO que, conforme prevê o art. 56 da Lei Municipal de Cocal/PI nº 281/93, é devido o adicional por tempo de serviço na ordem de
1% (um por cento) por anuência de serviço público efetivo;
CONSIDERANDO que, no dia 01/10/2018, às 11:30hs, o Promotor de Justiça FRANCISCO TÚLIO CIARINI MENDES, titular da Promotoria de
Justiça de Cocal/PI, realizou e presidiu audiência pública, no município de Cocal-PI, constatando diversas irregularidades no funcionamento da
Guarda Municipal de Cocal/PI, dentre as quais estão: a falta de equipamentos, ausência de treinamento, deficitárias estruturação da Guarda
Municipal e capacitação dos guardas municipais; ausência de código de conduta próprio, inexistência do conselho municipal de segurança
pública, bem como de corregedoria, ouvidoria e estatuto de cargos e salários; falta de viaturas, e guardas municipais exercendo atividades
incompatíveis com a função designada, bem como a retirada de adicional de periculosidade por parte do gestor do município.
RESOLVEM CELEBRAR Termo de Ajustamento de Conduta, em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O COMPROMISSÁRIO obriga-se a incluir na proposta de Lei Orçamentária do Município de Cocal/PI para o ano de
2020, dotação orçamentária específica para o cumprimento e execução das cláusulas acordadas neste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA - O COMPROMISSÁRIO obriga-se a adotar as seguintes medidas, a contar desta data:
1. Criar curso de formação e capacitação aos Guardas Municipais de Cocal/PI, a ser gerenciado pelo próprio Município no prazo de 60 (sessenta)
dias;
2. Enviar Projeto de Lei do estatuto da Guarda Municipal de Cocal contendo nele o Plano de Cargos e Salários, prevendo adicional por tempo de
serviço e de periculosidade à remuneração dos Guardas Municipais de Cocal/PI, bem como código de conduta à Câmara Municipal de Cocal-PI
no prazo de 60 (sessenta) dias;
3. Enviar Projeto de Lei para criar a Corregedoria e a Ouvidoria da Guarda Municipal de Cocal-PI no prazo de 60 (sessenta) dias;
4. Implantar linha telefônica de número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádios comunicadores no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;
CLÁUSULA TERCEIRA - O descumprimento de quaisquer das obrigações, condições, proibições ou descumprimentos dos prazos previstos no
presente termo importará na aplicação imediata de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) por cada ato de descumprimento,
assumindo o Gestor Municipal RUBENS DE SOUSA VIEIRA, RG nº 1640075 SSP-PI, CPF nº776.856.283-68, responsabilidade pessoal pela
obrigação, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e da adoção das medidas judiciais civis, penais e administrativas cabíveis.
Fica consignado que os valores eventualmente desembolsados deverão ser revertidos em benefício do FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ (conta 867-0, op 06, agência 0029 - Conta Corrente - Caixa Econômica Federal).
E por estarem assim compromissados, firmam este termo em 02(duas) vias de igual teor.
Teresina, 05 de abril de 2019.
__________________________________________
COMPROMISSÁRIO
__________________________________________
COMPROMITENTE
__________________________________________
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA N°01/2019
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO 01/2019
SIMP- 000289-199/2019
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante legal, o Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça de CocalPI, FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES, no uso das atribuições previstas no ar. 129, VII e VIII, da Constituição Federal, nos arts. 36, XIV da
Lei Complementar Estadual nº 12/93, da Resolução CNMP nº 23/2007;
CONSIDERANDO a função do Ministério público de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, aos
direitos assegurados nesta constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO a legitimidade conferida ao Ministério Público pelo art. 129, inciso III da CF, pelo art. 8º, § 1º da Lei 7.347/85 para promover o
inquérito civil para proteção do patrimônio público e de interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
obediência à legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e isonomia;
CONSIDERANDO que a obrigatoriedade constitucional do concurso público é uma das regras mais importantes e conhecidas da nossa
Constituição, pois por meio dela se concretiza o ideal do regime democrático, ou seja, o de dar oportunidades iguais a todos os indivíduos que
desejam ingressar no serviço público, além de ser importante instrumento para seleção dos mais capacitados para o exercício da função pública;
CONSIDERANDO a abertura do Concurso Público do Município de Cocal, Edital n°001/2019, a ser realizado pelo Instituto Machado de Assis,
com a realização da prova objetiva prevista para o dia 26 de maio de 2019;
CONSIDERANDO a necessidade de evitar a ocorrência de irregularidades no próximo concurso público no município de Cocal, impondo rigoroso
acompanhamento do Ministério Público no intuito de prevenir irregularidades;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com base na Resolução CNMP nº 23/2007, com a finalidade de investigar a regularidade do
concurso público do município de Cocal, Edital n°001/2019, a ser realizado pelo instituto Machado de Assis, com data prevista para dia 26 de
maio de 2019. Para tanto, determino à Secretaria as seguintes diligências:
1. autue em livro próprio esta Portaria e publique-a no Diário Oficial Eletrônico do MPPI e no átrio desta Promotoria, juntando cópia e certificando
nos autos, nos termos do art. 9º da Resolução CNMP nº 174/2017 e do art. 4º, VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
2. instrua este Inquérito Civil Público;
3. comunique-se ao CACOP;
4. agende o prazo de 1 (um) ano para conclusão ou prorrogação deste procedimento, nos termos da Resolução CNMP nº 23/2007, trazendo-o
então conclusos;
Nomeio a servidora Tecla Pereira Barbosa Rodrigues, Assessora de Promotoria, para secretariar este procedimento, conforme o art. 4º, V, da
Resolução nº 23 do CNMP.
Cumpridas as diligências, voltem os autos conclusos.
Cocal, 11 de abril de 2019.
FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES
Promotor de Justiças

3.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PI6071
Procedimento Administrativo nº 051/2019
SIMP 001025-310/2018
Objeto: SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - CRIANÇA
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurado, após conversão da Notícia de Fato nº 218/2018, visando acompanhar a situação
de vulnerabilidade da criança M. C., diante do relatório do Conselho Tutelar de João Costa, em 07/04/2015 (fls. 04/08).
Solicitada informações atualizadas, o Conselho Tutelar emitiu relatório em que informa que a criança, sob investigação, não mais se encontra em
situação de vulnerabilidade (fls. 18).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Conforme se observa do minucioso relatório do Conselho Tutelar de João Costa, a criança M. C. não se encontra em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, tendo a genitora retornado da capital paulista para cuidar de sua filha, exercendo a guarda desta (fls. 18).
Verifica-se a perda do objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, diante da perda de seu objeto.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12 da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 13, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 10 de abril de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil nº 043/2019
SIMP 000322-310/2019
Objeto: APURAR IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA GESTÃO DO FUNDEB DE CAPITÃO GERVÁSIO
OLIVEIRA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016
Investigado: PATRÍCIA APARECIDA NUNES TORRES
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO instaurado, em 11/03/2019, após o recebimento do Ofício 017-19-GP encaminhando a esta Promotoria
de Justiça peças do Processo TC/ 002.932/2016, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, com o fito de apurar irregularidades na prestação de
contas da gestão do exercício financeiro de 2016 do Município de Capitão Gervásio Oliveira.
Diante da amplitude do objeto, este procedimento se restringiu as seguintes irregularidades apontadas no Acórdão do TCE: "pagamentos
extemporâneos no recolhimento da contribuição previdenciária (INSS), incidindo multas e juros correspondentes que totalizaram R$
5.832,67 (cinco mil oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos)" pelo Gestor do FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB(fls. 03/05)
Em seguida, foi procedida a juntada de documentos extraídos do Processo TC/ 002.932/2016, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (fls.
09/116).
Em seguida, foi promovida demanda judicial - ação civil pública por ato de improbidade administrativa - contra o investigado pelos fatos em
apuração (fls. 118/125v).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Ressalto mais uma vez que o objeto do presente Inquérito Civil limita-se a verificar irregularidades na Prestação de Contas de Gestão do FUNDO
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB doMunicípio de
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Capitão Gervásio Oliveira sobre pagamentos extemporâneos no recolhimento da contribuição previdenciária (INSS), incidindo multas e
juros correspondentes que totalizaram R$ 5.832,67 (cinco mil oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos).
Vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração de demanda judicial, buscando o reconhecimento de ato de
improbidade administrativa do ex-gestor.
Aplicável na espécie o que dispõe a Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, verbis:
Súmula nº 03
Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa dos autos para
arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em virtude de ajuizamento de demanda
judicial buscando o reconhecimento de ato de improbidade administrativa, pelos fatos acima expendidos, o que faço com fulcro no art. 9º
da Lei 7.347/85 e art. 10 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça.
Deixo de Submeter a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho Superior do Ministério
Público, em razão da Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, acima transcrita.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, enviando cópia da inicial impetrada.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí-PI, 10 de abril de 2019.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.4. 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI6072
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 01/2019 (SIMP nº 000091-004/2018)
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
REPRESENTADO - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A
(Adv. Leonardo Cerqueira e Carvalho - OAB PI nº 3.844)
TERESINA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
(Adv. Vicente Castor de Araújo Filho - OAB PI nº 4.487)
DESPACHO
Vistos.
Cuidam-se os autos de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 01/2019, sucessor do Procedimento Preparatório de I.C.P. nº 15/2018, instaurado a
partir da Notícia de Fato nº 000091-004/2018, impulsionada de ofício a fim de apurar a ocorrência de incêndio de grandes proporções ocorrido no
Rio Poty Hotel, em 25/05/2018.
Considerando o manifesto interesse pelo ajustamento espontâneo da conduta pelos investigados, bem como a impossibilidade de realização da
audiência anteriormente designada, redesigno nova audiência para assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta, a ser realizada na sede
leste do MPPI, em 30/04/2019, às 10:00. Notifique-se a BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A e a TERESINA
EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA por publicação na impressa oficial em nomes de seus procuradores constituídos nos autos.
Encaminhe-se ofício ao Corpo de Bombeiros, convidando a corporação a se fazer presente.
Teresina-PI, 09 de abril de 2019.
Maria das Graças do Monte Teixeira
Promotora de Justiça - 32ª Promotoria de Justiça de Teresina

3.5. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR/PI6073
Notícia de Fato nº: 001311-060/2018
Noticiante: Francisco de Pádua Costa Neves
DECISÃO
Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar a informação, prestada por termo de declaração subscrito pelo noticiante epigrafado, servidor
do HRCM, de que servidora comissionada contratada para serviços gerais estaria exercendo a função de controladora interna no Hospital
Regional de Campo Maior. Informou, ainda, que funcionária do setor de controle interno estaria intimidando o noticiante a sair do referido setor.
À fl. 25, juntou-se a Portaria nº 003/2019, que nomeou MARIA ELIANE DE BRITO COSTA como Coordenadora do Controle Interno do HRCM.
Às fls. 28/38, manifestações da SESAPI e HRCM, informando, em suma, que a servidora supra exerce cargo efetivo naquele nosocômio e que a
mesma preenche as exigências legais para o exercício do cargo de controlador interno.
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Apregoa o art. 90, da Constituição do Estado do Piauí, que os titulares dos órgãos de controle interno dos Poderes do Estado e municípios serão
nomeados dentre os integrantes do quadro efetivo de cada Poder e instituição, nos âmbitos estadual e municipal, com mandato de três anos.
A situação fática descrita na NF em lume deve ser analisada à luz do dispositivo constitucional citado. A condição de servidora efetiva da atual
controladora interna do HRCM restou
comprovada pelos documentos de fls. 30/31 dos autos, a saber, contracheque e relatório de cadastro do servidor, com admissão em 2008.
Consta nos autos, ainda, a Portaria HRCM nº 0011/2015, que nomeia a servidora noticiada para compor a comissão de controle interno, na
função de presidente.
Por fim, a já aludida Portaria nº 003/2019, que nomeia a servidora noticiada para o cargo de Coordenadora do Controle Interno do HRCM.
Os elementos de informação coligidos aos autos são aptos a afastar a informação de que MARIA ELIANE DE BRITO COSTA estaria exercendo a
função de controladora interna do HRCM em desvio de função, pelo que não restou demonstrado o noticiado em termo de declaração às fls.
02/03.
No que tange ao relato de intimidação pelo noticiante, aos olhos ministeriais o print de conversa em rede social, juntado à fl. 08, não revela
potencial para se caracterizar como assédio moral.
Assim, pelos motivos expostos, tendo em vista a não comprovação dos fatos noticiados, ARQUIVO o presente feito, por falta de justa causa para
o seu prosseguimento,
Publique-se em DOEMP, juntando-se cópia integral dos autos no IPC n.º 009/2018.007-063.2017.
Comunique-se ao noticiante, informando-lhe acerca da possibilidade de recurso, nos termos do art. 4º, §1º, da Resolução CNMP nº 174/2017.
Após, certificado nos autos a interposição de recurso, comunicando-se ao E. CSMP, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros
necessários.
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Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 10 de abril de 2019.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
PORTARIA N°001/2019
PIC - PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
SIMP 000024-223/2019
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, Ex.mo Sr.
Promotor de Justiça em Exercício na 96ª Promotoria Eleitoral da Circunscrição do Piauí, 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 notícia de fato n.º 000024-223/2019 informa sobre processo de prestação de contas nº 13-65.2018.6.18.0096 da Justiça Eleitoral, no qual o
Partido Solidariedade de Campo Maior teve suas contas relativas ao ano de 2017 julgadas NÃO PRESTADAS;
que a prestação de contas apresentada pelos representantes do partido, Sr. EDVALDO DA SILVA LIMA e Sr. ANDERSON LUIS VALE ALVES,
omitiu informações e documentos comprobatórios da destinação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) proveniente do Fundo Partidário, bem
como extrato bancário com a movimentação de tal valor na conta bancária do Partido;
que o comportamento noticiado, prima facie, ajusta-se ao descrito no art. 350, do Código Eleitoral, haja vista a omissão de declarações por parte
do presidente e tesoureiro do Partido Solidariedade de Campo Maior;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL,
tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na notícia em lume, os quais, uma vez alicerçados em
provas documentais poderão servir para justa causa de AÇÃO PENAL, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP;
remeta-se cópia integral desta portaria ao D. PGJ/PI, bem como ao CAOCRIM;
notifique-se EDVALDO DA SILVA LIMA e ANDERSON LUIS VALE ALVES para apresentar comprovantes da movimentação referente ao valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) recebidos pelo Partido Solidariedade de Campo Maior proveniente do Fundo Partidário, bem como,
concomitantemente, manifestarem-se quanto ao desejo de discutir acordodenão-persecuçãopenalquanto aos fatos em lume, nos moldes da
Resolução CNMP nº 181/2017 e Resolução CPJ/MPPI nº 10/2018, advertindo-se os investigados de que a ausência ou não apresentação
de manifestaçãoexpressaseráinterpretadacomodesinteresse em discutir acordo de não-persecuçãopenal;
nomeia-se como secretário do presente IPC, KEVIN KESLLEY RODRIGUES DA COSTA, Assessora do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos mandados de notificação e certificação.
Cumpra-se, de ordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Campo Maior/PI, 10 de abril de 2019.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
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PORTARIA N° 004/2019
SIMP nº 000133-060/2019
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, Ex.mo Sr. Promotor
de Justiça Titular da 3ª Promotoria de Justiça no município de Campo Maior/PI, arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, 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 Notícia de Fato nº 000133-060/2018 informa que a Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças de Jatobá do Piauí,
LARISSA LIMA BANDEIRA, teria recebido diárias para viagens a Teresina/PI com vistas à participação em reuniões em datas coincidentes com
feriados;
que, solicitadas informações a dita secretária, bem como à Controladoria Interna do Município de Jatobá do Piauí, nada foi respondido ao
Ministério Público;
que o art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal apregoa que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta,
assuma obrigações de natureza pecuniária, texto reproduzido pelo art. 85, §1º, da Constituição do Estado do Piauí.
que a concessão de diárias deve, em regra, respeitar o regramento criado especificamente para tal finalidade, com prestação de contas
individualizada, acompanhada de todos os documentos necessários à comprovação de que, no caso concreto, efetivamente ocorreu o
afastamento do servidor do seu local de trabalho, no desempenho de atividade de interesse da administração pública (interesse público), e que
tal fato acarretou despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, durante o período de deslocamento,
possibilitando, com isso, maior controle e transparência dos valores utilizados por cada servidor;
que o acompanhamento do fiel cumprimento das disposições supradescritas demanda a existência de controladoria interna minimamente
estruturada, nos termos do fomentado pelo art. 31, da Constituição Federal, arts. 85, 90 e 92, da Constituição do Estado do Piauí, bem como pelo
art. 55, da Lei Orgânica de Jatobá do Piauí;
que os fatos descritos na notícia de fato em lume, em sendo confirmados, são graves, pelo que merecem investigação ministerial;
RESOLVE:
InstaurarINQUÉRITO CIVIL, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na notícia em lume, os
quais, uma vez alicerçados em provas documentais poderão servir para justa causa de inquérito civil/ação civil pública, pelo que, determinase, desde logo, o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP, publicando-a
no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
comunique-se, por meio eletrônico, ao CSMP a instauração do presente IPC;
Realize-se pesquisa em SAGRES/TCE ou outro meio idôneo com vistas identificar o controlador interno do Município de Jatobá do Piauí;
Requisite-se ao Prefeito de Jatobá do Piauí cópia da lei que cria e estrutura a controladoria interna do Município de Jatobá do Piauí;
Requisite-se ao município de Jatobá do Piauí, por seu prefeito e controladoria interna, informações acerca da existência de ato normativo
disciplinando a concessão de diárias no município, bem como a respectiva prestação de contas, com remessa ao MP do referido ato, se
existente;
Requisite-se à Controladoria Interna do Município de Jatobá do Piauí cópia integral do processo de prestação de contas de uso de diárias
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concedidas a LARISSA LIMA BANDEIRA, Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças de Jatobá do Piauí, referentes aos
dias 06 a 07 de setembro de 2017, 02 a 03 de novembro de 2017 e 06 a 08 de dezembro de 2017;
notifique-se o Prefeito de Jatobá do Piauí, o controlador interno do município, bem como LARISSA LIMA BANDEIRA para, querendo,
apresentarem manifestações e informações sobre os fatos tratados nesta portaria, bem como informar se tem interesse
em discutir lavratura de TAC - Termo de Ajuste de Conduta sobre a matéria objeto
desta portaria;
nomeia-se como secretário do presente ICP, KEVIN KESLLEY RODRIGUES DA COSTA, servidor efetivo do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.º 529/2015, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Campo Maior/PI, 10 de abril de 2019.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
Notícia de Fato nº: 000215-060/2019
Noticiante: Gentil Pereira Campos Neto
DECISÃO
Trata-se de notícia de fato instaurada em virtude de termo de declaração prestado pelo noticiante epigrafado, informando que foi aprovado em
concurso público no município de Nossa Senhora de Nazaré em 2010 para o cargo de motorista, sendo exonerado sem processo administrativo,
sendo posteriormente contratado para a função de motorista, com vínculo estatutário, segundo informado em sistema do INSS (fl. 05), constando
em contracheque outra função.
Almeja o noticiante, conforme visto à fl. 02: i) saber se atualmente presta serviços ao município de Nossa Senhora de Nazaré a título de
contratado ou de efetivo, ii) reaver seu cargo como efetivo.
Pesquisa em folha de pagamento TCE às fls. 18/29.
À fl. 34, informação do município de Nossa Senhora de Nazaré/PI de que o noticiante foi exonerado de seu cargo de motorista devido a
determinação na Ação Civil Pública nº 0001566-45.2011.8.18.0026. Informou, ainda, que o noticiante, atualmente, exerce o cargo de Assessor de
Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito, conforme Portaria nº 017/2019, alegações comprovadas às fls. 38/43.
Às fls. 44/47 documentos demonstrativos de que, desde o ano de 2012, exerce o noticiante cargos comissionados no município de Nossa
Senhora de Nazaré, quais seja, motorista em 2012, Assessor Especial da Secretaria de Administração em 2016, Assessor de Apoio
Administrativo do Gabinete do Prefeito em 2018 e 2019.
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Demonstrou-se nos autos que o noticiante foi exonerado de seu cargo de motorista em virtude de determinação judicial nos autos da ACP nº
0001566-45.2011.8.18.0026, conforme sentença vista às fls. 39/41, cujo trânsito em julgado se deu em 12 de março de 2014, conforme certidão à
fl. 42.
Tem-se demonstrado nos autos, outrossim, que, após a exoneração em lume, passou o noticiante a exercer cargos comissionados diversos no
município de Nossa Senhora de Nazaré, conforme as portarias descritas em relatório à fl. 44 e juntadas ao feito, sendo que atualmente ocupa o o
noticiante o cargo de Assessor de Apoio Administrativo (fl. 43).
Aos olhos ministeriais, não se observa a existência de irregularidade na relação funcional entre o noticiante e o município de Nossa Senhora de
Nazaré/PI. Ora, a exoneração em cargo para o qual aprovado em concurso se deu por decisão judicial confirmada por sentença, após devido
processo legal, cuja imutabilidade já se aperfeiçoou via instituto da coisa julgada, pelo que, ordinariamente, inviável ao noticiante reaver o vínculo
efetivo como município em tela.
Nos últimos anos, demonstrou-se que o noticiante vem ocupando diversos cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração pelo chefe da
Administração Publica Municipal, sem vínculo efetivo.
Assim, pelos motivos expostos, tendo em vista a não comprovação dos fatos noticiados, ARQUIVO o presente feito, por falta de justa causa para
o seu prosseguimento.
Publique-se em DOEMP.
Comunique-se ao noticiante, informando-lhe acerca da possibilidade de recurso, nos termos do art. 4º, §1º, da Resolução CNMP nº 174/2017.
Após, certificado nos autos a ausência de interposição de recurso, comunicando-se ao E. CSMP, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas
e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 10 de abril de 2019.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça

3.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA/PI6074
PORTARIA N.° 24-2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n.º 11-2019
Objeto: Processo de Escolha Unificado do Conselho Tutelar de Luzilândia-2019.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça abaixo assinado, com fundamento no art. 127 da
Constituição Federal, art. 36, VI da Lei Complementar Estadual n° 12/93, art. 201 da Lei Federal n° 8.069/90 e art. 8°, II da Resolução n° 174/
2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e;
CONSIDERANDO que, nos termos do do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo e não
jurisdicional, incumbido de zelar pelos direitos da criança e do adolescente;
CONSIDERANDO que, nos termos do ECA, o Conselho Tutelar é composto por 05(cinco) membros, escolhidos pela população local para
mandato de 4(quatro) anos, permitida 1(uma) recondução;
CONSIDERANDO que o art. 139 do ECA estabelece que o Processo de Escolha do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e
realizado sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob a fiscalização do Ministério Público;
CONSIDERANDO que, nos termos do § 1° do art. 139 do ECA, o Processo de Escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada, no
dia 06 de outubro de 2019;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 7º da Resolução n° 170/2014 do CONANDA, o edital do processo de escolha dos membros do
Conselho Tutelar deve ser publicado com antecedência de, no mínimo, 06(seis) meses.
RESOLVE:
Com fundamento no art. 8°, inciso II da Resolução n° 174/2017 instaurar o presente procedimento administrativo com a finalidade de acompanhar
o Processo de Escolha do Conselho Tutelar da cidade de Luzilândia, determinando as seguintes diligências:
1. Autuação da presente Portaria em registo próprio;
2. Expedição de cópia dessa portaria para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Prefeitura, Secretaria de Assistência social e
Conselhos Tutelares;
3. A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio da Infância e Juventude, bem como expedição de cópia a ser enviada por
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meio eletrônico;
4. Expeça-se recomendação ao Prefeito Municipal e ao CMDCA para fins de adotarem todas as providências administrativas e legais para a
realização das eleições para o Conselho Tutelar.
Luzilândia-PI, 05 de abril de 2019.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
PORTARIA N.° 25-2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n.º 12-2019
Objeto: Processo de Escolha Unificado do Conselho Tutelar de Joca Marques-2019.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça abaixo assinado, com fundamento no art. 127 da
Constituição Federal, art. 36, VI da Lei Complementar Estadual n° 12/93, art. 201 da Lei Federal n° 8.069/90 e art. 8°, II da Resolução n° 174/
2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e;
CONSIDERANDO que, nos termos do do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo e não
jurisdicional, incumbido de zelar pelos direitos da criança e do adolescente;
CONSIDERANDO que, nos termos do ECA, o Conselho Tutelar é composto por 05(cinco) membros, escolhidos pela população local para
mandato de 4(quatro) anos, permitida 1(uma) recondução;
CONSIDERANDO que o art. 139 do ECA estabelece que o Processo de Escolha do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e
realizado sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob a fiscalização do Ministério Público;
CONSIDERANDO que, nos termos do § 1° do art. 139 do ECA, o Processo de Escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada, no
dia 06 de outubro de 2019;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 7º da Resolução n° 170/2014 do CONANDA, o edital do processo de escolha dos membros do
Conselho Tutelar deve ser publicado com antecedência de, no mínimo, 06(seis) meses.
RESOLVE:
Com fundamento no art. 8°, inciso II da Resolução n° 174/2017 instaurar o presente procedimento administrativo com a finalidade de acompanhar
o Processo de Escolha do Conselho Tutelar da cidade de Joca Marques, determinando as seguintes diligências:
1. Autuação da presente Portaria em registo próprio;
2. Expedição de cópia dessa portaria para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Prefeitura, Secretaria de Assistência social e
Conselhos Tutelares;
3. A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio da Infância e Juventude, bem como expedição de cópia a ser enviada por
meio eletrônico;
4. Expeça-se recomendação ao Prefeito Municipal e ao CMDCA para fins de adotarem todas as providências administrativas e legais para a
realização das eleições para o Conselho Tutelar.
Luzilândia-PI, 05 de abril de 2019.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
PORTARIA N.° 26-2019
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n.º 13-2019
Objeto: Processo de Escolha Unificado do Conselho Tutelar de Madeiro-2019.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça abaixo assinado, com fundamento no art. 127 da
Constituição Federal, art. 36, VI da Lei Complementar Estadual n° 12/93, art. 201 da Lei Federal n° 8.069/90 e art. 8°, II da Resolução n° 174/
2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e;
CONSIDERANDO que, nos termos do do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo e não
jurisdicional, incumbido de zelar pelos direitos da criança e do adolescente;
CONSIDERANDO que, nos termos do ECA, o Conselho Tutelar é composto por 05(cinco) membros, escolhidos pela população local para
mandato de 4(quatro) anos, permitida 1(uma) recondução;
CONSIDERANDO que o art. 139 do ECA estabelece que o Processo de Escolha do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e
realizado sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob a fiscalização do Ministério Público;
CONSIDERANDO que, nos termos do § 1° do art. 139 do ECA, o Processo de Escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada, no
dia 06 de outubro de 2019;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 7º da Resolução n° 170/2014 do CONANDA, o edital do processo de escolha dos membros do
Conselho Tutelar deve ser publicado com antecedência de, no mínimo, 06(seis) meses.
RESOLVE:
Com fundamento no art. 8°, inciso II, da Resolução n° 174/2017, instaurar o presente procedimento administrativo com a finalidade de
acompanhar o Processo de Escolha do Conselho Tutelar da cidade de Madeiro, determinando as seguintes diligências:
1. Autuação da presente Portaria em registo próprio;
2. Expedição de cópia dessa portaria ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Prefeitura, Secretaria de Assistência Social e
Conselho Tutelare;
3. A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio da Infância e Juventude, bem como expedição de cópia a ser enviada por
meio eletrônico;
4. Expeça-se recomendação ao Prefeito Municipal e ao CMDCA para fins de adotarem todas as providências administrativas e legais para a
realização das eleições para o Conselho Tutelar.
Luzilândia-PI, 05 de abril de 2019.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 07/2018 (SIMP 000417-306/2018)
Assunto: Fomentar a municipalização do trânsito e sua normatização pelo Município de Luzilândia e combater a omissão de fiscalização e
cumprimento da legislação pelos órgãos da administração, pelo Detran-PI e pela Polícia Militar do Estado do Piauí, bem como para dialogar com
os sindicatos, associações e a sociedade em geral para fins de orientar e fiscalizar o cumprimento da legislação vigente por parte de condutores
e passageiros de veículos automotores.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Convoco a todos os interessados a comparecerem em AUDIÊNCIA PÚBLICA na qual será discutido o tema "MUNICIPALIZAÇÃO DO
TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE LUZILÂNDIA/PI", que será realizada no dia 16 de abril de 2019, às 09h, no Auditório da Câmara de Vereadores
de Luzilândia, sito à Rua Prof. Francisco Mendesi, 137, centro, Luzilândia-PI.
E para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital será comunicado às rádios locais para divulgação, e publicado no átrio desta
Promotoria de Justiça, no Diário dos Municípios e no Diário Oficial Eletrônico do MPPI.
Luzilândia -PI, 10 de abril de 2019.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
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3.7. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI/PI6075
PORTARIA Nº 09/2019
O Promotor de Justiça titular da 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI, Marcelo de Jesus Monteiro Araújo, arrimado no art. 127, caput, e 129, II e
VII, da Constituição Federal e no art. 1º da Resolução CNMP nº 181/2017, no uso de suas atribuições legais, etc.,
CONSIDERANDO que foi publicado nas redes sociais vídeo em que policiais militares espancam, em 09.04.2019, na recepção da sede das
Delegacias de Polícia Civil de Piripiri, o detido Edicarlos Alves da Silva;
CONSIDERANDO que tais crimes são de ação pública incondicionada e estão conexos ao controle externo da atividade policial, reclamando a
atuação do Ministério Público;
CONSIDERANDO a inconstitucionalidade do art. 9º, II, "c" do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei 13.491/2017, que incluiu na
competência da Justiça Militar os crimes "previstos na legislação penal" praticados por militares em serviço contra civis;
CONSIDERANDO que o art. 9°, II, "c", do CPM, com a redação dada pela Lei 13.491/2017, está na contramão da disciplina constitucional e da
jurisprudência que se desenvolveu a respeito do tema;
CONSIDERANDO que tramita no STF a ADI 5901, já com manifestação da PGR pela declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo
legal;
CONSIDERANDO o entendimento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos de que "a jurisdição penal militar deve ter um alcance
restritivo e excepcional, relacionada a bens jurídicos específicos de ordem militar, e nunca deve ter um papel na investigação de supostas
violações de direitos humanos";
CONSIDERANDO que o Estado brasileiro já foi diretamente condenado a abster-se de utilizar a jurisdição militar para investigar e julgar militares
por crimes cometidos contra civis, notadamente no caso Gomes Lund;
CONSIDERANDO que delitos praticados por militares contra civis, ou delitos que afetem os direitos humanos, não devem ser investigados por
militares, a fim de garantir a independência da apuração.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL Nº 08/2019no intuito de apurar os fatos noticiados, pelo que, determina-se, desde
logo, o seguinte:
Seja autuada a presente portaria bem como: o mencionado vídeo e o auto de prisão em flagrante de Edicarlos Alves da Silva; registrando-se no
SIMP, nos termos do art. 3º, § 1º da Resolução CNMP nº 181/2017; encaminhando-se cópia da mesma, para fins de conhecimento, ao
Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, e para publicação no Diário Eletrônico do MP-PI;
Seja oficiado à Delegacia de Polícia Civil de Piripiri-PI, para que informe o nome dos policias civis plantonistas na noite de 09.04.2019; e envie
termo de declarações da vítima Edicarlos Alves da Silva sobre os fatos mostrados no vídeo bem como o laudo do exame de corpo de delito
realizado na vítima.
Seja oficiado ao 12º Batalhão de Polícia Militar de Piripiri-PI para que remeta a escala de plantão dos policiais militares dos dias 09 e 10.04.2019;
A Secretaria do presente PIC fica a cargo do assessor de Promotoria João Victor da Costa Ribeiro.
Cumpra-se.
Piripiri-PI, 11 de abril de 2019.
Marcelo de Jesus Monteiro Araujo
Promotor de Justiça

3.8. 45ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI6076
RECOMENDAÇÃO Nº 02/2019
Objetivo: Regularização da situação dos recursos humanos e os reparos necessários e essenciais à manutenção da Entidade de Acolhimento
Lar da Criança Maria João de Deus, localizada no município de Teresina-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUI, por meio da 45ª Promotoria de Justiça abaixo assinada, com fundamento no art. 127 da
Constituição, do art. 201 da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), do art. 27, inciso IV, art. 80 da Lei Federal nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 4º da Resolução nº 164, de 28 de março de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público,
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, conforme previsão do art. 129, II, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no art. 227 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 4º, estabelecem que é dever da
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8069/90), a política de atendimento
dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulados de ações governamentais e não governamentais, da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;
CONSIDERANDO ainda que o Estatuto da Criança e Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990) estabelece como diretrizes da política de
atendimento a municipalização do atendimento e a integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho
Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de agilização do atendimento de crianças e
de adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se
tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta
Lei. (art. 88, I e VI);
CONSIDERANDO que as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das suas próprias unidades, assim como pelo
planejamento e execução de programas de proteção, e que os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas
desenvolvidos por elas serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados das áreas de Educação, Saúde e
Assistência Social, dentre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizado pelo caput do art.
227 da Constituição Federal de 1988, e pelo caput e parágrafo único do art. 4º desta Lei;
CONSIDERANDO que por meio da RESOLUÇÃO CONJUNTA CNAS/CONANDA Nº 1, DE 18 DE JUNHO DE 2009, foi aprovado o documento
Orientações Técnicas:
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, com o intuito de regulamentar, no território nacional, a organização e oferta de Serviços
de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, no âmbito da política de Assistência Social;
CONSIDERANDO que, de acordo com aludido documento, "quando, para a proteção de sua integridade física e psicológica, for detectada a
necessidade do afastamento da criança e do adolescente da família de origem pela autoridade competente, os mesmos deverão ser atendidos
em serviços que ofereçam cuidados e condições favoráveis ao seu desenvolvimento saudável, devendo-se trabalhar no sentido de viabilizar a
reintegração à família de origem ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para família substituta. Tais serviços podem ser ofertados em
diferentes serviços de acolhimento: i. Abrigos Institucionais; ii. CasasLares; iii. Famílias Acolhedoras; e iv. Repúblicas";
CONSIDERANDO que o mesmo documento prevê que "deverá ser respeitado o número mínimo de profissionais necessários, a carga horária
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mínima e o cumprimento das atribuições elencadas neste documento";
CONSIDERANDO que o Documento de Orientações Técnicas estabelece uma equipe profissional mínima de 1 (um) coordenador, 2 (dois)
profissionais (equipe técnica), 01 educador/cuidador para até 10 usuários, por turno, 1 (um) auxiliar de educador/cuidador para até 10 usuários
por turno, e estipula ainda que a quantidade de educador/cuidador e auxiliar de educador/cuidador deverá ser aumentada quando houver
usuários que demandem atenção específica (com deficiência, com necessidades específicas de saúde ou idade inferior a um ano);
CONSIDERANDO o Relatório de Inspeção Anual dos Serviços de Acolhimento Institucional realizado na Casa de Acolhimento Institucional Lar da
Criança Maria João de Deus pela equipe técnica deste Ministério Público Estadual, relatando problemas pertinentes à falta de manutenção em
geral e à ausência de recursos humanos condizentes com o número de crianças atendidas;
CONSIDERANDO que o mesmo documento relata as condições de precarização da pintura e reparos, existência de goteiras e infiltrações em
diversos cômodos, rachaduras em uma parede do auditório e em duas paredes dos dormitórios;
CONSIDERANDO ainda a carência de profissionais em quantidade mínima necessária (dois profissionais para atendimento de até 20 crianças e
adolescentes) e a necessidade de ampliação da quantidade de cuidadores;
CONSIDERANDO que é de suma importância a complementação da equipe do Lar da Criança Maria João de Deus, visando a efetivação da
prestação de serviço de acolhimento institucional;
CONSIDERANDO, ainda, o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal 8625, de 12 de fevereiro de 1993, bem como a Resolução CNMP
N° 164/2017 o qual faculta ao Ministério Público expedir recomendação Administrativa aos órgãos da Administração Pública direta e indireta, bem
como às entidades que executem serviços de relevância pública, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar
determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens
defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas,
RESOLVE
RECOMENDAR:
À Secretaria Estadual de Assistência Social do Piauí - SASC, órgão gestor:
A providência com urgência dos recursos humanos essenciais ao efetivo funcionamento do Serviço de Acolhimento, como composição da equipe
técnica e cuidadores em conformidade com a quantidade de usuários acolhidos;
A realização dos reparos necessários e essenciais à manutenção da entidade, sobretudo nos ambientes mais atingidos, quais sejam: sala da
equipe técnica, sala da coordenação, sala dos profissionais da segurança, os berçarios 01 e 02 (dormitórios das meninas), e a cozinha (que
deverá conter um exaustor e um climatizador). Ademais, todo o prédio apresenta sinais de falta de manutenção em geral. Portanto, além dos
reparos pontuais, deve haver a manutenção em todo o estabelecimento;
A disponibilização de produtos de higiene e uso pessoal para os acolhidos;
A adequação da instituição em análise aos padrões mínimos de funcionamento, sugerido pelas Orientações Técnicas para os serviços de
acolhimento de jovens e adultos com deficiência mental e/ou física.
ao Senhor JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS, Governador de Teresina:
A providência com urgência dos recursos humanos essenciais ao efetivo funcionamento do Serviço de Acolhimento, como composição da equipe
técnica e cuidadores em conformidade com a quantidade de usuários acolhidos;
A realização dos reparos necessários e essenciais à manutenção da entidade, sobretudo nos ambientes mais atingidos, quais sejam: sala da
equipe técnica, sala da coordenação, sala dos profissionais da segurança, os berçarios 01 e 02 (dormitórios das meninas), e a cozinha (que
deverá conter um exaustor e um climatizador). Ademais, todo o prédio apresenta sinais de falta de manutenção em geral. Portanto, além dos
reparos pontuais, deve haver a manutenção em todo o estabelecimento;
A disponibilização de produtos de higiene e uso pessoal para os acolhidos;
A adequação da instituição em análise aos padrões mínimos de funcionamento, sugerido pelas Orientações Técnicas para os serviços de
acolhimento de jovens e adultos com deficiência mental e/ou física.
Fica estabelecido o prazo de 15 dias, a partir do recebimento desta, para envio de resposta por escrito sobre o atendimento ou não da
recomendação (art. 10, caput da Resolução CNMP N° 164/2017).
Publique-se.
Teresina-PI, 11 de abril de 2019
Luiz Gonzaga Rebelo Filho
Respondendo pela 45ª Promotoria de Justiça de Teresina.
RECOMENDAÇÃO Nº 03/2019
Objetivo: Regularização da situação da falta de manutenção em geral e ausência de recursos materiais essenciais ao efetivo funcionamento do
serviço de acolhimento da Entidade de Acolhimento Institucional Feminino, localizada no município de Teresina-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUI, por meio da 45ª Promotoria de Justiça abaixo assinada, com fundamento no art. 127 da
Constituição, do art. 201 da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), do art. 27, inciso IV, art. 80 da Lei Federal nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 4º da Resolução nº 164, de 28 de março de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público,
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, conforme previsão do art. 129, II, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no art. 227 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 4º, estabelecem que é dever da
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8069/90), a política de atendimento
dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulados de ações governamentais e não governamentais, da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;
CONSIDERANDO ainda o Estatuto da Criança e Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990) estabelece como diretrizes da política de atendimento
a municipalização do atendimento e a integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e
encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de agilização do atendimento de crianças e de
adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal
solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei.
(Art. 88, I e VI);
CONSIDERANDO que as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das suas próprias unidades, assim como pelo
planejamento e execução de programas de proteção, e que os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas
desenvolvidos por elas serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados das áreas de Educação, Saúde e
Assistência Social, dentre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizado pelo caput do art.
227 da Constituição Federal de 1988, e pelo caput e parágrafo único do art. 4º desta Lei;
CONSIDERANDO que por meio da RESOLUÇÃO CONJUNTA CNAS/CONANDA Nº 1, DE 18 DE JUNHO DE 2009, foi aprovado o documento
Orientações Técnicas:
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes com o intuito de regulamentar, no território nacional, a organização e oferta de Serviços
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de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, no âmbito da política de Assistência Social;
CONSIDERANDO que, de acordo com o documento, "quando, para a proteção de sua integridade física e psicológica, for detectada a
necessidade do afastamento da criança e do adolescente da família de origem pela autoridade competente, os mesmos deverão ser atendidos
em serviços que ofereçam cuidados e condições favoráveis ao seu desenvolvimento saudável, devendo-se trabalhar no sentido de viabilizar a
reintegração à família de origem ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para família substituta. Tais serviços podem ser ofertados em
diferentes serviços de acolhimento: i. Abrigos Institucionais; ii. CasasLares; iii. Famílias Acolhedoras; e iv. Repúblicas";
CONSIDERANDO que o mesmo documento prevê que "deverá ser respeitado o número mínimo de profissionais necessários, a carga horária
mínima e o cumprimento das atribuições elencadas neste documento";
CONSIDERANDO o Relatório de Inspeção Anual dos Serviços e Acolhimento Institucional realizado na Casa de Acolhimento Institucional
Feminino relatando problemas pertinentes à falta de manutenção em geral e ausência de recursos materiais essenciais ao efetivo funcionamento
do serviço de acolhimento;
CONSIDERANDO que o mesmo documento relata ausência de mobiliário adequado e de recursos pedagógicos para as atividades, infiltrações
em diversos ambientes, um banheiro interditado, ausência de guarda roupa ou armários adequados, móveis em péssimo estado de conservação,
utensílios desgastados e em pouca quantidade, defeito no fogão, ausência de ventilação e interdição do espaço reservado aos militares;
CONSIDERANDO a necessidade de providenciar com urgência os recursos materiais e a reforma do ambiente reservado aos militares
responsáveis pela segurança;
CONSIDERANDO, ainda, o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal 8625, de 12 de fevereiro de 1993, bem como a Resolução CNMP
N° 164/2017 o qual faculta ao Ministério Público expedir recomendação Administrativa aos órgãos da Administração Pública direta e indireta, bem
como às entidades que executem serviços de relevância pública, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar
determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens
defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas,
RESOLVE
RECOMENDAR:
Ao órgão gestor do Serviço Secretaria Estadual de Assistência Social (SASC) que providencie com urgência os reparos necessários e
providencie os recursos materiais essenciais ao funcionamento do Serviço de Acolhimento, conforme indicações:
A realização imediata das intervenções necessárias ao conserto de infiltrações existentes na Instituição de Acolhimento Abrigo Feminino, em
razão do extremo risco à saúde dos adolescentes, bem como ao reparo necessário no banheiro que se encontra interditado;
A substituição dos móveis em péssimo estado de conservação por armários e guarda-roupas adequados para a guarda dos pertences das
adolescentes;
A substituição dos móveis que se encontram com ferrugem e danos, a exemplo dos armários designados à guarda de documentos;
A disponibilização de novos utensílios para a cozinha em quantidade suficiente, bem como reparo ou troca do fogão da Instituição que se
encontra com defeito no forno;
A melhoria no que diz respeito à ventilação da cozinha, tendo em vista que atualmente não possui nenhum tipo de ventilação;
A disponibilização de recursos pedagógicos para o desenvolvimento das atividades em quantidade suficiente;
Reforma no ambiente reservado aos militares responsáveis pela segurança, tendo em vista que estão utilizando a sala de atendimento da equipe
técnica.
Ao Senhor Wellington Barroso de Araujo Dias- Governador do Estado do Piauí:
A realização imediata das intervenções necessárias ao conserto de infiltrações existentes na Instituição de Acolhimento Abrigo Feminino, em
razão do extremo risco à saúde dos adolescentes, bem como ao reparo necessário no banheiro que se encontra interditado;
A substituição dos móveis em péssimo estado de conservação por armários e guarda-roupas adequados para a guarda dos pertences das
adolescentes;
A substituição dos móveis que se encontram com ferrugem e danos, a exemplo dos armários designados à guarda de documentos;
A disponibilização de novos utensílios para a cozinha em quantidade suficiente, bem como reparo ou troca do fogão da Instituição que se
encontra com defeito no forno;
A melhoria no que diz respeito à ventilação da cozinha, tendo em vista que atualmente não possui nenhum tipo de ventilação;
A disponibilização de recursos pedagógicos para o desenvolvimento das atividades em quantidade suficiente;
Reforma no ambiente reservado aos militares responsáveis pela segurança, tendo em vista que estão utilizando a sala de atendimento da equipe
técnica.
Fica estabelecido o prazo de 15 dias, a partir do recebimento desta, para envio de resposta por escrito sobre o atendimento ou não da
recomendação (Art.10, caput, Resolução CNMP N° 164/2017).
Publique-se.
Teresina, 11 de abril de 2019.
Luiz Gonzaga Rebelo Filho
Respondendo pela 45ª Promotoria de Justiça de Teresina.

3.9. 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI6077
PORTARIA Nº. 13/2019
SIMP 000155-029/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.
129 da Constituição da República,
CONSIDERANDO a tramitação da Notícia de Fato 93/2018 que tem por objeto verificar a situação de autonegligência de pessoa idosa HILTON
CARVALHO;
CONSIDERANDO que este feito se acha com o seu prazo de conclusão esgotado e que ainda se faz necessária a adoção de providências;
CONSIDERANDO que o presente feito trata de direito individual indisponível, que enseja a instauração de Procedimento Administrativo, nos
termos do art. 8º, inciso III da resolução nº 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB e art. 141 da Constituição do Estado
do Piauí;
CONSIDERANDO que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade e bem estar e garantindo-lhe o direito à vida (art. 230, CF/88);
CONSIDERANDO que conforme o inciso V do art. 3º da Lei nº. 10.741/2003 é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária;
RESOLVE
Converter a Notícia de Fato 93/2018 no Procedimento Administrativo nº. 09/2019 visando à continuidade da apuração dos fatos noticiados.
Determinar a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio e no SIMP.
Dê-se ciência ao CAODEC.
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Publique-se e cumpra-se.
28ª Promotoria de Justiça, especializada na Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, em Teresina-PI, 09 de Abril de 2018.
MYRIAN LAGO
Promotora de Justiça Substituta da 28ª PJT
PORTARIA Nº 14/2019
(SIMP: 000135-029/2018)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.
129 da Constituição da República,
CONSIDERANDO a tramitação da Notícia de Fato nº. 83/2018 (SIMP N° 000135-029/2018), que tem por objeto verificar problemas no
atendimento psicológico junto ao CIES;
CONSIDERANDO que a referida Notícia de Fato se encontra com o prazo de conclusão esgotado, fazendo-se necessária a continuidade das
investigações e a realização de novas diligências;
CONSIDERANDO que o presente feito trata de tutela de interesses difusos, ensejando a conversão em Procedimento Preparatório (art. 1º da
Resolução nº 001/2008 do CPJ);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a tutela dos interesses das pessoas com deficiência, consoante estabelece a Lei Federal
nº 7.853, de 24.10.1989;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB;
RESOLVE
Transformar a Notícia de Fato nº. 83/2018 no Procedimento Preparatório n° 03/2019, visando à apuração dos fatos noticiados.
Determinar a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio e no SIMP.
Publique-se e cumpra-se.
28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, especializada na defesa da pessoa com deficiência e do idoso, em Teresina-PI, 09 de Abril de 2019.
MYRIAN LAGO
Promotora de Justiça Substituta da 28ª PJT
PORTARIA Nº. 16/2019
SIMP 000133-029/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.
129 da Constituição da República,
CONSIDERANDO a tramitação da Notícia de Fato 82/2018 que tem por objeto verificar a situação de vulnerabilidade suportada por pessoa idosa
CLARINDO EVANGELISTA DE SOUZA;
CONSIDERANDO que este feito se acha com o seu prazo de conclusão esgotado e que ainda se faz necessária a adoção de providências;
CONSIDERANDO que o presente feito trata de direito individual indisponível, que enseja a instauração de Procedimento Administrativo, nos
termos do art. 8º, inciso III da resolução nº 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB e art. 141 da Constituição do Estado
do Piauí;
CONSIDERANDO que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade e bem estar e garantindo-lhe o direito à vida (art. 230, CF/88);
CONSIDERANDO que conforme o inciso V do art. 3º da Lei nº. 10.741/2003 é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária;
RESOLVE
Converter a Notícia de Fato 82/2018 no Procedimento Administrativo nº. 10/2019 visando à continuidade da apuração dos fatos noticiados.
Determinar a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio e no SIMP.
Dê-se ciência ao CAODEC.
Publique-se e cumpra-se.
28ª Promotoria de Justiça, especializada na Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, em Teresina-PI, 10 de Abril de 2019.
MYRIAN LAGO
Promotora de Justiça Substituta da 28ª PJT
PORTARIA Nº. 19/2019
SIMP 000132-029/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.
129 da Constituição da República,
CONSIDERANDO a tramitação da Notícia de Fato 81/2018 que tem por objeto verificar a situação de vulnerabilidade da pessoa com deficiência
mental;
CONSIDERANDO que este feito se acha com o seu prazo de conclusão esgotado e que ainda se faz necessária a adoção de providências;
CONSIDERANDO que o presente feito trata de direito individual indisponível, que enseja a instauração de Procedimento Administrativo, nos
termos do art. 8º, inciso III da resolução nº 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB e art. 141 da Constituição do Estado
do Piauí;
CONSIDERANDO que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade e bem estar e garantindo-lhe o direito à vida (art. 230, CF/88);
CONSIDERANDO que conforme o inciso V do art. 3º da Lei nº. 10.741/2003 é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária;
RESOLVE
Converter a Notícia de Fato 81/2018 no Procedimento Administrativo nº. 12/2019 visando à continuidade da apuração dos fatos noticiados.
Determinar a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio e no SIMP.
Dê-se ciência ao CAODEC.
Publique-se e cumpra-se.
28ª Promotoria de Justiça, especializada na Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, em Teresina-PI, 11 de Abril de 2019.
MYRIAN LAGO
Promotora de Justiça 1ª Substituta da 28ª PJT

3.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS/PI6078
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PORTARIA Nº 54/2019
A Promotora de Justiça ITANIELI ROTONDO SÁ, titular da 5ª Promotoria de Justiça de Picos, respondendo pela 2ª Promotoria de Justiça de
Picos-PI, no uso de suas atribuições legais, e:
CONSIDERANDO o art. 5º, §2º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 01, de 13 de janeiro de 2017, no qual há expressa menção sobre a realização
de correição interna nas promotorias de justiça, no mês de fevereiro de cada ano;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar a tramitação de todos as demandas judicializadas pela 2ª PJ Picos, bem como o cumprimento
efetivo das recomendações expedidas e termos de ajuste realizados por esse órgão;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e promover a regular tramitação dos procedimentos extrajudiciais em andamento nessa 2ª PJ
Picos;
CONSIDERANDO que até a presente data, ainda não foi realizada correição interna nesta Promotoria de Justiça, face ao caráter excepcional das
substituições realizadas, visto que no período de 11/10/2018 a 08/04/2019 foram nomeados quatro promotores para substituírem a 2ª Promotoria
de Justiça de Picos, quais sejam: Antônio César Gonçalves Barbosa, Maurício Verdejo Gonçalves Júnior, Romana Leite Vieira e Maria Eugênia
Gonçalves Bastos, sem prejuízo de suas atribuições originárias.
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR o dia 10 de abril de 2019, às 8:30h, na sala da 2ª Promotoria de Justiça de Picos, para início dos trabalhos da CORREIÇÃO
neste Órgão, que compreenderá o período de 10 a 30 de abril de 2019, no horário das 08h às 15h.
Art. 2º. Os trabalhos de correição serão presididos pela Promotora de Justiça ITANIELI ROTONDO SÁ, assessorada pelas servidoras
FRANCISCA BARROS DANTAS e por suas assessoras MONÍSIA CARVALHO GOMES e GILCA FEITOSA SANTANA e será realizada nas
dependências da 2ª Promotoria de Picos, abrangendo a atividade deste Órgão nos últimos 3 (três) anos.
Art. 3º. A presente Correição será autuada e instruída com a ata de instalação dos trabalhos assinada pela Promotora subscritora, servidoras e
demais presentes ao ato, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correicionais, relatório conclusivo e ata de encerramento,
devidamente assinada pelos presentes.
Parágrafo único. O Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público serão formalmente comunicados da realização da
Correição e receberão cópia do relatório conclusivo dos trabalhos.
Art. 4º. Durante o período de Correição será fixada na porta da 2ª Promotoria de Justiça a informação da realização da correição e destacado o
recebimento de reclamações, críticas e sugestões.
Art. 5º. A Correição consistirá, dentre outros atos, em:
I - prestar informações sobre a estrutura física e de pessoal da 2ª PJ Picos;
II - compilar dados e examinar ofícios, arquivos, memorandos, pastas, livros e outros documentos existentes na 2ª PJ Picos;
II - examinar e promover a regular tramitação de todos os procedimentos extrajudiciais em andamento na 2ª PJ Picos;
III - detectar as recomendações expedidas e termos de ajuste realizados para acompanhar suas execuções e efetivo cumprimento;
IV- peticionar nos processos ajuizados pela 2ª PJ Picos;
V - adotar todas as medidas saneatórias, necessárias à regularização dos serviços;
VI - elaborar relatório conclusivo e circunstanciado da correição, do qual deverão constar as ocorrências verificadas e providências adotadas.
Parágrafo único. É vedada a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços da 2ª PJ Picos durante a correição.
Art. 5º. As questões omissas serão decididas pela Promotora de Justiça que subscreve.
Art. 6º Encerrada a Correição, no prazo de 20 dias, cópia do relatório conclusivo e os relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato
Conjunto PGJ/CGMP-PI n.º 01, de 20 de janeiro de 2017 devidamente preenchidos, será enviada à Corregedora Geral do Ministério Público.
Art. 7º Determinar que seja cientificado da presente Correição Extraordinária o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça e o
Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral de Justiça, bem como, que seja determinada a publicação de Edital de publicidade da realização dos
trabalhos correicionais da Assessoria Especial de Planejamento e Gestão.
Publique-se. Registre-se. Autue-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Picos-PI, 10 de abril de 2019.
Itanieli Rotondo Sá
Promotora de Justiça

3.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO/PI6082
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 01/2019/PJR-MPPI
REQUERENTE: Ministério Público do Estado do Piauí
REQUERIDO: Prefeitura Municipal de Regeneração/PI
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Vistos etc.
Trata-se de Procedimento Preparatório nº 01/2019/PJR-MPPI instaurado com o objetivo de apurar a ocorrência de utilização de recursos
públicos, por parte da Prefeitura Municipal de Regeneração-PI, na realização de festas e shows artísticos durante o período de Carnaval de 2019
em detrimento do cumprimento da obrigação constitucional em realizar o devido pagamento aos servidores públicos, de forma a garantir a
aplicação do princípio da legalidade e moralidade administrativa.
De início, o Ministério Público resolveu expedir RECOMENDAÇÃO nº 01/2019/PJR-MPPI à Prefeitura Municipal de Regeneração/PI, na
pessoa do Prefeito Municipal, Hermes Teixeira Nunes Júnior, recomendando a "não utilização de recursos do município, especialmente em
festas e shows durante o Carnaval de 2019, uma vez estando a folha de pessoal do município em atraso, inclusive nos casos em que a
inadimplência na folha esteja atingindo apenas parcela dos servidores municipais, mesmo que ocupantes de cargos comissionados e contratados
temporários, bem como inativos". Na oportunidade foi requisitado que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informasse acerca do acolhimento dos
termos da Recomendação.
Em vista da documentação acostada aos autos (fls. 19/22), foi DESIGNADA AUDIÊNCIA para o dia 27/02/2019, às 15:00 horas, bem como foi
determinada a expedição de ofício ao Prefeito Municipal de Regeneração, Hermes Teixeira Nunes Júnior, e ao Secretário Municipal de Cultura,
Wilson Morais de Lacerda, a fim de que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, prestassem esclarecimentos quanto às informações
veiculadas nas redes sociais noticiando que a Prefeitura Municipal de Regeneração iria utilizar recursos públicos para realização de festas no
período do Carnaval de 2019, em desacordo a Recomendação nº 01/2019.
Em resposta (fls. 28/29), o Município informou que a participação da Secretaria Municipal de Cultura no Carnaval 2019 fora apenas a cessão da
Banda de Música Municipal "Banda Mestre Manico" para grupos carnavalescos desta cidade, sem qualquer ônus financeiro, assim, visando
fomentar as atividades culturais de nossa terra, razão de ser desta secretaria.
Em audiência (fls. 31/33), foi colhido o depoimento do Sr. Jailson Pereira da Silva e Antão Ferreira da Silva Filho sendo advertidos do teor da
Recomendação expedida ao município acerca da vedação de utilização de recursos públicos na realização de festas carnavalesca.
Inquirido, o Sr. Jailson Pereira da Silva afirmou que "(...) que estão esperando a resposta do Prefeito quanto à ajuda financeira em relação ao
orçamento apresentado não tendo até o presente momento recebido qualquer resposta do Prefeito, enquanto que o Secretário de Cultura cedeu
a Banda de Música "Mestre Manico" para animar o evento que ocorrerá em 01 de março de 2019, às 17h, no CETI; que referida Banda estava
desativada e que foi reativada, tendo tocado na cerimônia finalização do Projeto Rondon nesta cidade; que gostou do trabalho de citada banda,
razão pela qual solicitou tal grupo para animar seu carnaval."
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Inquirido, o Sr. Antônio Ferreira da Silva Filho afirmou que "(...); que o declarante buscou a ajuda financeira do Sr. Hermes na qualidade de
cidadão de Regeneração/PI, mas que ele lhe informou que na qualidade de Prefeito não podia colaborar com o seu carnaval em razão da
recomendação ministerial devido a existência de outras pendências prioritárias; que em razão disso, Dr. Hermes, na qualidade de pessoa física,
ajudou com o valor de RS 120,00 (cento e vinte reais), tendo tirado o valor que tinha no bolso na ocasião; que entende que toda este mal
entendido deveu-se à postagem equivocada nas redes sociais, mas que já houve a retratação, apresentando, na oportunidade, a retificação que
foi veiculada, igualmente, nas redes sociais; (...)."
Ato posterior (fls. 42/45), fora acostado aos autos documentação referente ao evento particular denominado "Corso da Vila" programado para
ocorrer na data de 01.03.2019, ficando os organizadores responsáveis em informar este Órgão Ministerial a prestação de contas do evento.
Em seguida (fls. 47), o Prefeito Municipal de Regeneração, por meio do Ofício nº 021/2019, informou que não havia disponibilizado e nem
realizado despesas orçamentárias com evento de Carnaval neste ano de 2019, em atenção a Recomendação nº 01/2019.
Nos fólios 49/54, consta documentação referente a prestação de contas do evento "Corso da Vila".
EIS O RELATÓRIO.
Inicialmente, vale ressaltar que a utilização de recursos públicos exige a racionalidade e a eficiência da administração pública no atendimento do
interesse público, podendo considerar-se como imoralidade administrativa, gastos indiscriminados com festas populares, além de grosseira
ineficiência da gestão.
A realização de gastos com festividades na pendência de quitação - parcial ou integral - dos salários dos servidores públicos tem o potencial de
violar o princípio constitucional da moralidade administrativa, caracterizando ato de improbidade administrativa, conforme art. 11 da Lei Federal nº
8.429/92, bem como crime de responsabilidade previstos no art. 1º, incs. V e XIV, do Decreto Lei nº 201/67.
Dessa forma, verificado que a RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA foi integralmente acatada pelo Prefeito Municipal de Regeneração, uma vez
que não houve a ocorrência de utilização de recursos públicos, por parte da Prefeitura Municipal de Regeneração-PI, na realização de
festas e shows artísticos durante o período de Carnaval de 2019 em detrimento do cumprimento da obrigação constitucional em realizar
o devido pagamento aos servidores públicos, de forma a garantir a aplicação do princípio da legalidade e moralidade administrativa.
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, promovo o ARQUIVAMENTO deste Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público, o que faço com fulcro
no art. 9º da Lei 7.347/85 e art. 10 da Resolução nº 23, de 17 de Setembro de 2007, do Conselho Superior do Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI).
Decorrido o prazo de 03 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho Superior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17
de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP), para exame, deliberação e, se for o entendimento, homologação ou
outras providências que julgarem pertinentes.
Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cumpra-se.
Regeneração/PI, 1º de Abril de 2019.
Valesca Caland Noronha
Promotora de Justiça

4. PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS
[]

4.1. EXTRATO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - Republicação por incorreção 6067
REFERÊNCIA: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N°27/2018.
PARTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ-MPPI/ CNPJ n°05.805.924/0001-89;
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA- CRP;
REPRESENTANTES: Cleandro Alves de Moura/ Eduardo Jasson Loureiro Muniz Moita;
OBJETO: Estabelecimento de parceria institucional, visando a adequada prestação de serviços de Psicologia ao cidadão no âmbito do Estado do
Piauí.
VIGÊNCIA: 21 de fevereiro de 2019a 20de fevereiro de 2024.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993.
DATA DA ASSINATURA: 21 de fevereiro de 2019.
TABELA UNIFICADA: 920385
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 19.21.0378.000031/2019-31.

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/20196068
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CNPJ nº 05.805.924/0001-89
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços securitários para 16 (dezesseis) veículos de propriedade do MP-PI,
com cobertura contra danos materiais e corporais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, e
assistência 24 horas, em todo o território nacional, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I).
TIPO: Menor Preço (do valor do prêmio)
TOTAL DE ITENS: Lote único (16 Itens)
VALOR TOTAL: O valor total fixado para a futura contratação é de R$ 30.262,70 (trinta mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta
centavos).
ENDEREÇO: www.licitacoes-e.com.br
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 15 de abril no site WWW.MPPI.MP.BR, no link Licitações e Contratos. Saiba sobre as licitações do MPPI, e
no site WWW.LICITACOES-E.COM.BR.
Início do Acolhimento das Propostas: 15 de abril de 2019, às 12:00 (horário de Brasília/DF);
Abertura das Propostas: 30 de abril de 2019, às 09:00 (horário de Brasília/DF);
Data e Horário da Disputa: 30 de abril de 2019, às 11:00 (horário de Brasília/DF);
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DATA: 11 de abril de 2019.
PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva

6. GESTÃO DE PESSOAS
[]

6.1. PORTARIA RH/PGJ-MPPI6081
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 210/2019
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER 10 (dez) dias de folga, nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 de maio e 17, 18, 19, 20 e 21 de junho de 2019, ao servidor comissionado
DAVI MARCOS OLIVEIRA SANTOS, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15392, lotado junto à 4ª Promotoria de Justiça de FlorianoPI, em razão de serviço prestado junto à Justiça Eleitoral, no pleito eleitoral de 2018, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 11 de abril de 2019.
FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 211/2019
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER 01 (um) dia e meio de folga, nos dias 17 e 29 de abril de 2019, à servidora comissionada THAMIRES OLIVEIRA DE HOLANDA
MONTEIRO, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15463, lotada junto à 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, nos termos do art.
15 do Ato PGJ/PI nº 540/2015, como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial do dia 04/03/2019, sem que
recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 11 de abril de 2019.
FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 212/2018
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO 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,
RESOLVE:
CONCEDER 20 (vinte) dias de férias à servidora DANIELLE ARÊA LEÃO DANTAS, Analista Ministerial, matrícula nº 232, lotada junto à
Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, sendo 10 (dez) dias para fruição no período de 06 a 15 de maio de 2019 e 10 (dez) dias para
fruição no período de 10 a 19 de julho de 2019, já tendo fruído 10 (dez) dias anteriormente, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 580/2018,
referentes ao período aquisitivo 2016/2017.
Teresina (PI), 11 de abril de 2019.
FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 213/2019
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,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 07 a 26 de abril de 2019, 20 (vinte) dias de licença paternidade para o servidor comissionado ROMULO DE
MOURA FREITAS GURGEL, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15539, lotado junto à 3ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI,
conforme o art. 97 da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e Ato PGJ nº 601/2016, retroagindo seus efeitos ao dia 07 de abril de
2019.
Teresina (PI), 11 de abril de 2019.
FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 214/2019
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,
RESOLVE:
CONCEDER, de acordo com o inciso II do art. 75 da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, licença médica por motivo de
doença em pessoa da família, na forma especificada no quadro abaixo:
Mat.

Nome

Dias

Período

341

CAMILLA DE SOUSA REBOUCAS ARRUDA

01

05/04/2019

16253

MARIA DA CONCEICAO UCHOA FREIRE

01

05/04/2019

15074

FERNANDA HILKA DE BRITO COUTINHO

02

08 e 09/04/2019

Retroaja-se os efeitos da presente Portaria ao dia 05 de abril de 2019.
Teresina (PI), 11 de abril de 2019.
FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 215/2019
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,
RESOLVE:
CONCEDER, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, licença para tratamento de saúde
aos servidores do Ministério Público do Piauí, na forma especificada no quadro abaixo:
Mat.

Nome

Dias

Período

256

THYAGO JOSE PEREIRA JANUARIO

01

25/01/2019
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15383

CARLOS EDUARDO SILVA CHAGAS

01

11/03/2019

315

KELLY CRISTINA BEZERRA DA COSTA

01

20/03/2019

15478

SANDINARA SILVA RAMALHO

04

22 a 25/03/2019

15477

GABRIELA DE ALMEIDA FURTADO

04

02 a 05/04/2019

16288

RONALDO MATOS PINHEIRO CORREIA

03

02 a 04/04/2019

15490

FABIA DE BRITO LIMA

01

03/04/2019

15426

AMANDA DE SOUZA RODRIGUES

02

03 e 05/04/2019

15155

ARIEL IBIAPINA LOYOLA

15

03 a 17/04/2019

15406

ELIAMARA DA SILVA ALVES

01

05/04/2019

15436

BRUNA TAIS SANTOS DO NASCIMENTO

01

05/04/2019

15317

ISABELA IBIAPINA MATOS

01

05/04/2019

15001

MIKAELLA TAJRA HIDD P BRITO DE AREA LEAO

01

08/04/2019

15168

LAIS CRISTINA NEIVA DE SOUSA

01

08/04/2019

15531

PALOMA KARIENE LEMOS PIAUILINO RAMOS

01

09/04/2019

15097

EMANUELLA MORAIS EVANGELISTA

01

09/04/2019

15428

ANA LUIZA SOUSA ARRAES DE RESENDE

02

09 a 10/04/2019

15586

JULIANA RESENDE MENDES

01

10/04/2019

138

LIANDRA NOGUEIRA SOARES DA SILVA

03

10 a 12/04/2019

15457

NATHANY DE JESUS ROCHA

02

11 a 12/04/2019

Retroaja-se os efeitos da presente Portaria ao dia 25 de janeiro de 2019.
Teresina (PI), 11 de abril de 2019.
FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 216/2019
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER 01 (um) dia de folga, no dia 22 de março de 2019, ao servidor comissionado RONALDY BRASIL REBOUCAS SOBRINHO,
Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15535, lotado junto à 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI, em razão de serviço prestado
junto à Justiça Eleitoral, no pleito eleitoral de 2018, ficando os 08 (oito) dias restantes para data oportuna, sem que recaiam descontos sob o
seu auxílio alimentação, retroagindo os seus efeitos ao dia 22 de março de 2019.
Teresina (PI), 11 de abril de 2019.
FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 217/2019
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER 01 (um) dia de folga, no dia 15 de abril de 2019, ao servidor ALESSANDRO RUFINO DE CARVALHO, Analista Ministerial,
matrícula nº. 222, lotado junto à Assessoria Especial Cível, como forma de compensação em razão de serviço prestado junto à Justiça Eleitoral,
no pleito eleitoral de 2018, ficando 09 (nove) dias de folga para fruição em data oportuna, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio
alimentação.
Teresina (PI), 11 de abril de 2019.
FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA
Coordenador de Recursos Humanos
Republicação por incorreção.
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 200/2019
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER 03 (três) dias de folga, nos dias 08 de abril, 17 e 20 de maio de 2019, à servidora comissionada JAYANE FRANCISCA
ESTEVAO BARBOSA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15346, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI, nos termos
do art. 15 do Ato PGJ/PI nº 540/2015, como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial dos dias 02 e
03/11/2018, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 04 de abril de 2019.
FRANCISCO EDUARDO LOPES VIANA
Coordenador de Recursos Humanos
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