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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ11998
PAUTA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 05 DE JUNHO DE 2020, ÀS
09:00 HORAS.
1) APRECIAÇÃO DA ATA DA 1325ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2020, ENCAMINHADA CÓPIA DO EXTRATO
AOS CONSELHEIROS.
2) JULGAMENTO DE PROCESSO
2.1 Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes
2.1.1 Procedimento de Gestão Administrativa GEDOC nº 000041-226/2020. Origem: Conselho Superior do Ministério Público. Assunto: Proposta
de Resolução - Institui, no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público, o Sistema de Deliberação Remota, medida excepcional destinada
a viabilizar o funcionamento do Plenário durante a emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid19). Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
3) PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO
3.1 DOCUMENTOS ELETRÔNICOS.
3.1.1 E-DOC Nº 07010067330201923. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000143-065/2018, sobre apuração de eventuais irregularidades perpetradas por servidor da Guarda Civil
Municipal de Parnaíba (PI), que exerce, ao mesmo tempo, atividade remunerada para empresa particular.
3.1.2 E-DOC Nº 07010067331201978. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de interposição de Ação Civil no
âmbito do Inquérito Civil SIMP n° 000152-065/2018, que versa sobre apuração de possíveis irregularidades pertinentes ao acúmulo de cargos
públicos por servidor da Guarda civil Municipal de Parnaíba (PI) - Processo n° 0804243-19.2019.8.18.0031.
3.1.3 E-DOC Nº 7010067331201978. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de interposição de Ação Civil no
âmbito do Inquérito Civil SIMP n° 000017-065/2019, que versa sobre apuração de possíveis irregularidades pertinentes ao acúmulo de cargos
públicos por servidor da Guarda civil Municipal de Parnaíba (PI) - Processo n° 0804242-19.2019.8.18.0031.
3.1.4 E-DOC Nº 07010067363201973. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato n° 020/2019 (SIMP 000593-173/2019), com o escopo de apurar notícia de suposta prática do crime previsto no art. 305 do código
penal, em tese praticada por Manuel José Machado, vulgo Manuel do Sindicato.
3.1.5 E-DOC Nº 07010067373201917. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo SIMP n°
756-156/2018, que aponta supostas irregularidades no RPPS de Altos e que narra a existência de Gastos com serviços de assessoria jurídica
pela contratação do Escritório Almeida e Costa Advogados.
3.1.6 E-DOC Nº 07010067379201986. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de decisão de arquivamento do
Procedimento Administrativo de SIMP n° 000026-102/2019, com o escopo de proteger e garantir os direitos fundamentais de habitação de
pessoa incapaz.
3.1.7 E-DOC Nº 07010067382201916. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de promoção de arquivamento
Notícia de Fato n° 40/2019 (SIMP 00729-199/2019), sobre violência sexual com menor de idade.
3.1.8 E-DOC Nº 07010067415201911. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: comunicação de conversão da notícia de Fato
nº 70/2019, em Inquérito Civil nº 42/2019 (SIMP 000343-174/2019), investigar possível poluição sonora proveniente do clube de eventos "MG
CLUBE" localizado no município de São João da Fronteira-PI.
3.1.9 E-DOC Nº 07010067427201936. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicando do ajuizamento de Ação
Criminal nos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 003/2019 (SIMP 000440-173/2019), sobre obtenção de vantagem ilícita e indução
de erro à idoso.
3.1.10 E-DOC Nº 07010067438201916. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de comunicação decisão de declínio
de atribuição Notícia de Fato n° 274/2019 (SIMP n° 710-156/2019), Prestação de contas da Prefeitura Municipal de Alto Longá, referente ao
exercício de 2016 onde consta possíveis irregularidades na prestação de contas.
3.1.11 E-DOC N° 07010067407201965. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito
Civil SIMP n° 000113-063/2019 (SIMP 000113-063/2019), sobre posse de três veículos públicos por parte do Sr Juarez Francisco Alexandre.
3.1.12 E-DOC Nº 07010067464201944. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 004/2019 (SIMP 000222-150/2019), fiscalização do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de
Demerval Lobão/PI.
3.1.13 E-DOC Nº 07010067476201979. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: comunico a prorrogação do Inquérito
Civil Público n° 004/2018 (SIMP 000157-059/2017), para acompanhar a situação ambiental dos postos de combustíveis em José de Freitas.
3.1.14 E-DOC Nº 07010067479201911. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 001001-085/2019, que versa sobre problema no entupimento da rede de esgoto no centro da cidade.
3.1.15 E-DOC Nº 07010067479201911. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000756-085/2019, que versa sobre julgamento de compras de ex-prefeito municipal, relativas aos exercícios de 2003 e 2004.
3.1.16 E-DOC Nº 07010067499201983. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 27/2019 (SIMP 000486-174/2019), que tem como objetivo companhar Processo Administrativo Disciplinar que
tem por fim apurar suposta infração cometida durante o processo eleitoral para membros do Conselho Tutelar de Piracuruca -PI, praticada pela
candidata de iniciais A. K. C.
3.1.17 E-DOC Nº 07010067516201982. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 25/2019 (SIMP 000327-088/2019), com a finalidade de construir quiosques nas praças municipais. Estabeleceu-se também que
o cumprimento do compromisso deveria ser informado nos autos dos processos supra.
3.1.18 E-DOC Nº 07010067532201975. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 211/2019 (SIMP 000301-101/2019), para acompanhar o sorteio de entrega das casas do Conjunto Habitacional
Alto da Cruz no âmbito do Programa "Minha Casa Minha Vida",no Município de Floriano, a fim de garantir a observância da legislação e a
equidade na referida seleção, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, conforme o caso.
3.1.18 E-DOC Nº 07010067537201914. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: comunicação de declínio de atribuições da
Notícia de Fato SIMP n° 000052-065/2019, a com a finalidade de apurar eventuais irregularidades em execução de serviço contratado pelo
Município de Ilha Grande (PI), através do contrato n° 31/2019, objetivando a reparação de bancos dos automóveis utilizados para o transporte de
alunos da rede pública.
3.1.19 E-DOC Nº 07010067590201915. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de encaminho de Termo de
Ajustamento de Conduta-TAC da Notícia de Fato SIMP n° 000274-101/2019, sobre poluição sonora.
3.1.20 E-DOC Nº 07010067591201943. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo de
Notícia de fato SIMP n° 00084-065/2019, para apuração de eventual recusa do Município de Parnaíba (PI), em fornecer o pagamento de ajuda de
custo aos servidores do Conselho Municipal de Saúde, para realização de cursos e treinamentos fora do Município de Parnaíba (PI).
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3.1.21 E-DOC Nº 07010067591201943. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato n° SIMP 000085-065/2019), para apuração de regularidade em solicitação de desafetação/doação de bem público imóvel do
Município de Parnaíba (PI), em favor de particular.
3.1.22 E-DOC Nº 07010067591201943. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato n° SIMP 000086-065/2019, apuração de eventuais atos de improbidade administrativa praticados pelo Governador do Estado do
Piauí, em razão de descumprimento de determinação judicial, bem como, atraso em obra pública do Estado do Piauí.
3.1.23 E-DOC Nº 07010067591201943. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato n° SIMP 000088-065/2019, apuração de possível exercício ilegal de atividades privativas de Fisioterapeutas no âmbito do Centro
de Referência de Assistência Social- CRAS e na Maternidade marques Bastos, localizados no Município de Parnaíba(PI).
3.1.24 E-DOC Nº 07010067602201995. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá-PI. Assunto: comunicação de promoção de arquivamento
do Procedimento Administrativo n° 003/2019 (SIMP 000027-232/2019), instaurado para acompanhar e fiscalizar a realização do Processo de
Escolha Unificado dos Conselhos Tutelares no município de Parnaguá/Pl, conforme previsão na Lei n° 12.696/2012 que alterou a Lei n°
8.069/1990.
3.1.25 E-DOC Nº 07010067314201931. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
Inquérito Civil Público SIMP n° 000020-237/2018, apurar informações que alguns servidores no município de Simplício Mendes estão sendo
remunerados sem trabalhar, conforme descrito no SIMP.
3.1.25 E-DOC Nº 07010067613201975. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Água Branca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Inquérito Civil SIMP n° 479-166/2015, no qual se apura eventual prática de ato de improbidade administrativa por parte dos gestores de Água
Branca, Hugo Napoleão, Lagoinha e Hugo Napoleão que contratam diretamente advogados, com procedimentos de inexigibilidade de licitação,
para exercer atividades típicas de procurador do Município.
3.1.26 E-DOC Nº 07010067614201911. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 40/2019 (SIMP 000543-267/2019), que versa sobre senhora deficiente mental em situação de risco.
3.1.27 E-DOC Nº 07010067617201953. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia. Assunto: comunicação de instauração de o Inquérito Civil
Público n° 10/2019 (SIMP 000437-306/2018), para apurar possível exercício de acumulação de cargos públicos por servidores municipais, no
Município de Luzilândia-PI.
3.1.28 E-DOC Nº 07010067620201977. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Água Branca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Inquérito Civil n° 25/2011(SIMP 5-166/2015), com escopo de apurar supostas fraudes em processos licitatórios varados.
3.1.28 E-DOC Nº 07010067623201919. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP nº 000083-065/2019, para apurar possíveis irregularidades sobre acúmulo ilegal de cargos públicos, no âmbito do Município de
Parnaíba (PI).
3.1.29 E-DOC Nº 07010066865201987. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da Notícia
de Fato n° 242/2019 (SIMP 622-156/2019), que trata de possível caso de acumulação ilegal de cargo públicos.
3.1.30 E-DOC Nº 07010066815201916. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da Notícia
de Fato n° 230/2019 (SIMP 602-156/2019), suposta irregularidade no Concurso Público realizado em Coivaras para o cargo de Agente
Comunitário de Saúde onde candidatos não residiriam em Coivaras.
3.1.31 E-DOC Nº 07010067642201937. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Inquérito
Civil n° 001/2013(SIMP 000129-283/2018), cujo mote é apurar supostos casos de contratação de servidores públicos municipais sem prévio
concurso público no município de São Félix do Piauí.
3.1.32 E-DOC Nº 07010067642201937. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Inquérito
Civil n° 002/2012(SIMP 000127), cujo mote é apurar irregularidades na prestação de contas do município de Passagem Franca-PI.
3.1.33 E-DOC Nº 07010067642201937. Origem 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Inquérito
Civil n° 01/2011(SIMP 127-283/2018), cujo mote é apurar notícia de que o Sr. Fransuélio Melão da Silva ex- prefeito do município de Prata do
Piauí, não estaria pagando salário e demais verbas legais aos servidores do município e aos membros do Conselho Tutelar desde setembro de
2012.
3.1.34 E-DOC Nº 07010067642201937. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Inquérito
Civil n° 009/2017(SIMP 000045-283/2018), cujo mote é apurar irregularidades na contratação de pessoas para a prestação de serviços para a
Prefeitura de São Miguel da Baixa Grande-PI.
3.1.35 E-DOC Nº 07010067642201937. Origem: Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 15/2019 (SIMP 000308-325/2018), tendo por objeto averiguar possíveis infrações penais eventualmente
cometidas na Unidade Escolar Benedito Martins Napoleão e a necessidade de acompanhar o cumprimento.
3.1.36 E-DOC Nº 07010067643201981. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório n° 07/2019 (SIMP 1159-161/2018), suposto caso de nepotismo praticado nos quadros da Câmara Municipal.
3.1.37 E-DOC Nº 07010067667201931. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo n° 10/2019 (SIMP 000544-081/2017), cujo objeto trata de possível falta de tratamento de saúde adequado à idosa
Matilde Maria de Sousa.
3.1.38 E-DOC Nº 07010067702201911. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: prorrogação do prazo do Procedimento
Administrativo nº 16/2019 (SIMP 000387-174/2018), que tem como assunto apurar possível situação de maus-tratos contra criança.
3.1.39 E-DOC Nº 07010065363201939. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo n° 105/2019 (SIMP: 000024-247/2019), sobre situação de importuno.
3.1.40 E-DOC Nº 07010067732201928. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo n° 81/2018 (SIMP 000099-035/2018), acompanhamento da construção de fluxograma da rede assistencial da
infância e juventude de Teresina para atendimento das instituições de acolhimento.
3.1.41 E-DOC Nº 07010067732201928. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo n° 156/2019 (SIMP 000089-340/2019), acompanhamento de TAC firmado com a kalor produções.
3.1.42 E-DOC Nº 07010067738201911. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 003/2018 (SIMP: 000074-325/2018), tendo por objeto acompanhar a implementação do piso salarial aos
profissionais do magistério referente ao ano de 2018.
3.1.43 E-DOC Nº 07010067738201911. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório n° 53/2019 (SIMP 000195-283/2018), para acompanhar suposto acúmulo indevido de cargos municipais no município
de São Miguel da Baixa Grande-PI.
3.1.44 E-DOC Nº 07010067738201911. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Preparatório n° 51/2019 (SIMP: 000091-283/2018), para apurar atos de improbidade perpetrados por agentes públicos.
3.1.45 E-DOC Nº 07010067738201911. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Procedimento
Preparatório n° 11/2019 (SIMP 000006-325/2019), para averiguar situação no atendimento de saúde, prestados pelo município de Barro Duro-PI.
3.1.46 E-DOC Nº 07010067738201911. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Inquérito
civil n° 017/2008 (SIMP 000114-283/2018), com o fito de apurar a denúncia de supostas doações de terrenos públicos a particulares pela
Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres no ano 2008.
3.1.47 E-DOC Nº 07010067748201931. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo de
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Inquérito Civil n° 04/2017(SIMP 000208-206/2017), para apurar a contratação por inexigibilidade de licitação pelo município de Uruçuí de dois
escritórios de advocacia e um de contabilidade, bem como a nomeação de pessoa estranha aos quadros da Procuradoria Geral do Município pra
exercer a função de procurador Geral do Município.
3.1.48 E-DOC Nº 07010067762201934. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo de
Inquérito Civil n° 21/2018 (SIMP 000256-206/2018), para apurar a ausência de repasse pela Secretaria Estadual de Saúde, de recursos do
TFD(Tratamento Fora do Domicílio).
3.1.49 E-DOC Nº 07010067775201911. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de Procedimento
Administrativo n° 013/2019 (SIMP 016-063/2019), com a finalidade de acompanhar e colher elementos que denotem o cumprimento das
obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n° 016/2018.
3.1.50 E-DOC Nº 07010067766201912. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI: Assunto: comunicação de arquivamento SIMP n°
000280-101/2019, trata-se de procedimento administrativo instaurado com o escopo de garantir a inclusão do usuário do SUS, Ronivaldo
Carvalho, na Rede de Atenção básica de Saúde do Município.
3.1.51 E-DOC N° 07010067781201961. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI: Assunto: Conversão de Notícia Fato em
Inquérito Civil Público SIMP n° 000046-342/2018, para fins de acompanhar o cumprimento pelo município de Campinas do Piauí.
3.1.52 E-DOC Nº 07010067784201911. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da notícia de Fato
n° 57/2019 (SIMP 001126-199/2019), com a finalidade de medidas cautelares diversa da prisão, em desfavor, da diretora da Escola domingos
Alves Gomes, para garantir o andamento de investigação policial.
3.1.53 E-DOC Nº 07010067791201912. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de Procedimento
Administrativo n° 004/2018 (SIMP 004-060/2018), a fim de apurar eventuais descumprimentos de obrigações assumidas em TAC n°
002.2017.00086-063.2016 pelo município de Campo Maior/PI.
3.1.54 E-DOC Nº 07010067857201958. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 04/2017(SIMP 376-236/2018), para apuração da Existência de Licenciamento Ambiental da Obra da Rede de Esgotamento
Sanitário/Estação de Tratamento Realizada às Margens da "Lagoa do Cajueiro" da Cidade de Joaquim Pires-PI.
3.1.55 E-DOC Nº 07010067683201923. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório nº 13/2019, no Inquérito Civil Público nº 13/2019 (SIMP 000081-306/2019), a fim de apurar a ocorrência de irregularidade,
consistente na existência de possível risco de desabamento de uma antena localizada na adjacência do fórum local de Luzilândia/PI.
3.1.56 E-DOC Nº 07010067301201961. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 140/2017(SIMP 194-088/2015), par acompanhar ressarcimento ao erário por parte do ex-prefeito de Picos João
Neri de Sousa.
3.1.57 E-DOC Nº 07010067871201951. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório nº 15/2015(SIMP 000500-174/2016), com o fim de apurar recebimento de salário pela servidora Brígida Ribeiro
Magalhães Sousa sem a devida prestação de serviço no período de 2009 a 2012.
3.1.58 E-DOC Nº 07010067878201973. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Inquérito Civil
n° 05/2017(SIMP 000546-206/2019), para apurar suposta acumulação de cargo público com incompatibilidade de horários.
3.1.59 E-DOC Nº 07010067880201942. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil n°
nº 61/2019 (SIMP 000325-088/2019), que versa sobre notícias de irregularidades cometidas pelo Sr. Santino Xavier Filho durante a gestão do
Município de Santa Cruz do Piauí.
3.1.60 E-DOC Nº 07010067901201921. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicando de arquivamento da Notícia de
Fato nº 131/2019 (SIMP 000586-182/2019), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.61 E-DOC Nº 07010067905201916. Origem: 1ª Promotoria Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de Prazo
do Inquérito Civil Público SIMP n° 000026-342/2018, para fins de averiguar ausência de repasse de valores a título de contribuições
previdenciárias da competência de 2012 pela Câmara Municipal de Campinas-PI.
3.1.62 E-DOC Nº 07010067931201936. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões -PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 02/2019 (SIMP 000122-186/2018), com a finalidade de fiscalizar e acompanhar o a elaboração dos Planos
Municipais de Atendimento Socioeducativo nos Municípios de Simões, Caridade do Piauí e Curral Novo do Piauí- PI.
3.1.63 E-DOC Nº 07010067933201925. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
Inquérito Civil n° 003/2017(SIMP 000115-059/2018), instaurado para acompanhar as irregularidades com as instalação de antenas na Zona de
Recuperação Ambiental do Morro do Fidiê em José de Freitas-PI.
3.1.64 E-DOC Nº 07010067936201969. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP nº 000374-055/2016, que versa sobre apuração de eventuais irregularidades em processo de inscrição de participante em
programa habitacional através do Município de Parnaíba (PI).
3.1.65 E-DOC Nº 07010067942201916. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 031/2019 (SIMP 000734-060/2019), com a finalidade de discutir o firmado TAC nº 004.2016, nos autos do IPC nº
075.2015.000329-063.2016, que apregoa o dever do município de Campo Maior de efetivar o empenho global do valor bruto relativo à sua folha
de pagamento de seus servidores públicos, garantindo-se, com isso, reserva orçamentária e financeira para os descontos que incidem sobre o
valor bruto dos respectivos vencimentos.
3.1.66 E-DOC Nº 07010067943201961. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 63/2018-B(SIMP 001201-089/2018), para averiguar suposta situação de risco vivenciada pela criança Antônio
Marcos Pereira de Carvalho.
3.1.67 E-DOC Nº 07010067949201938. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
procedimento administrativo n. 012/2017(SIMP 000164- 059/2017), instaurado apurar irregularidades na Associação de Mototaxistas de José de
Freitas- AMOTAJF, outras associações e mototaxistas freitenses.
3.1.68 E-DOC Nº 07010067953201912. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato em inquérito Civil, SIMP n° 725-161/2019, para apurar suposta prática de nepotismo em razão da nomeação da sra. Vanda Lúcia Carvalho
Amorim para cargo comissionado de Orientadora Educacional.
3.1.69 E-DOC Nº 07010067986201946. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha -PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° SIMP 000154-164/2018, instaurado com a finalidade de apurar noticia relacionada ao bem-estar da idosa Delzuite
Rosa de Castro Silva, que estaria em estado de vulnerabilidade e risco social.
3.1.70 E-DOC Nº 07010067978201916. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Inquérito
Civil nº. 04/2017(SIMP 278-271/2017), com o fito de investigar a ausência de repasse ao INSS de contribuições previdenciárias referente aos
anos de 2008/2016, de servidores públicos municipais de Guadalupe-PI.
3.1.71 E-DOC Nº 07010067999201915. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Origem: comunicação de prorrogação de
Procedimentos Investigatórios Criminais, n° 21/2019 (SIMP: 000327-191/2019), que versa sobre Suposto ato infracional análogo ao crime de
desacato praticado pela adolescente V.S.P e suposto crime de lesão corporal praticado por policial militar.
3.1.72 E-DOC Nº 07010067999201915. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Origem: comunicação de prorrogação de
Procedimentos Investigatórios Criminais, n° 17/2019 (SIMP 000536-191/2019), que versa sobre suposta prática de crime tipificado na Lei de
licitações consistente na realização de despesas com ausência de procedimento licitatório.
3.1.73 E-DOC Nº 07010067999201915. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Origem: comunicação de prorrogação de
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Procedimentos Investigatórios Criminais, n° 16/2019 (SIMP 000534-191/2019)que versa sobre suposto crime tipificado na lei nº 8.666/93,
praticado pela gestora Municipal do FUNDEB de São João do Piauí, Eliane Sousa, no exercício financeiro de 2013.
3.1.74 E-DOC Nº 07010067999201915. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Origem: comunicação de prorrogação de
Procedimentos Investigatórios Criminais, n° 14/2019 (SIMP 000328-191/2019), possíveis irregularidades na prestação de contas da Prefeitura
Municipal de Capitão Gervásio Oliveira.
3.1.75 E-DOC Nº 07010067999201915. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Origem: comunicação de prorrogação de
Procedimentos Investigatórios Criminais, n° 13/2019 (SIMP 000484-191/2019), que versa sobre suposto crime tipificado na lei nº 8.666/93,
praticado pela gestora Municipal do FMAS de Capitão Gervásio Oliveira, Neuma Coelho Rodrigues, no exercício financeiro de 2016.
3.1.76 E-DOC Nº 07010067999201915. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Origem: comunicação de prorrogação de
Procedimentos Investigatórios Criminais, n° 19/2019 (SIMP 000272-191/2019), que versa sobre suposto crime de Responsabilidade praticado no
âmbito de convênio realizado com o Ministério da Saúde.
3.1.77 E-DOC Nº 07010068037201983. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Inquérito Civil n° 20/2018 (SIMP 000003-206/2017), para apurar supostas irregularidades na aplicação de recursos destinados ao Município de
Uruçuí, oriundos de Emenda Parlamentar Estadual.
3.1.78 E-DOC Nº 07010068050201932. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito
Civil n° 17/2019 (SIMP 1055-161/2019), apurar suposto recebimento cumulado de subsídio de prefeita e vencimento de professora pela prefeita
do Município de Esperantina/PI.
3.1.79 E-DOC Nº 07010068078201971. 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da NF
59/2019 (SIMP 000782-267/2019), saúde para a atenção básica- SISAB por parte da Prefeitura do município de Itainópolis-PI.
3.1.80 E-DOC Nº 07010068081201993. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público n° 09/2017(SIMP 000223-267/2017), para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das recomendações exaradas no
relatório de auditoria em regime próprio de previdência Social (RPPS) do município de Itainópolis-PI.
3.1.81 E-DOC Nº 07010068086201916. Origem: 46ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo de
Inquérito Civil nº 01/2015(SIMP 000369-032/2017), para aparar eventual irregularidades e buscar providências para estruturação, melhoria e
adequação das Unidades de cumprimento de medidas socioeducativas no Município de Teresina-PI.
3.1.82 E-DOC Nº 07010068086201916. Origem: 46ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo de
Inquérito Civil nº Inquérito Civil n° 02/2016(SIMP 000372-032/2017), apurar as irregularidades e responsabilidades sobre falta de infraestrutura
adequada no Centro Educacional Feminino.
3.1.83 E-DOC Nº 07010068086201916. Origem: 46ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo de
Inquérito Civil nº 03/2016 (000373-032/2017), apurar as irregularidades e responsabilidades sobre a falta de infraestrutura adequada na Unidade
Semiliberdade.
3.1.84 E-DOC Nº 07010068086201916. Origem: 46ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo de
Inquérito Civil n° 04/2016 (SIMP 00374-032/2017), apurar as irregularidades e responsabilidades sobre a falta de infraestrutura adequadas nas
Unidades complexidade de defesa da Cidadania.
3.1.85 E-DOC Nº 07010068089201951. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
instauração da Notícia de Fato SIMP n° 0000797-240/2019, que trata sobre supostas irregularidades na conduta de militar.
3.1.86 E-DOC N° 07010068092201973. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo Notícia de Fato n° 79/2019 (SIMP 000673-191/2019), apurar suposto crime contra a Administração Pública.
3.1.87 E-DOC Nº 07010068092201973. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo Notícia de Fato n° 81/2019 (SIMP 000675-191/2019), apurar suposto crime contra a Administração Pública.
3.1.88 E-DOC Nº 07010068101201926. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação do arquivamento da Notícia de Fato
n° 74/2019 (SIMP 758-155/2019), sobre motim ocorrido na referida Colônia Agrícola Major César, no dia 02/07/2019.
3.1.89 E-DOC Nº 07010068109201992. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de Prazo do
Inquérito Civil nº 67/2018 (SIMP Nº 000086-107/2017), que visa apurar a legalidade do convênio celebrado entre município de Colônia do Piauí-PI
e o Plano Odontológico Coife -Odonto.
3.1.90 E-DOC Nº 07010068141201978. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicando o arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 01.2018 (SIMP 000181-082/2018), cujo objeto trata de possível omissão municipal em dispensar medicamento.
3.1.91 E-DOC Nº 07010065784201961. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval lobão-PI. Assunto: comunicação de judicialização do
Procedimento Administrativo nº 013/2019 (SIMP 000451-150/2018), que versa sobre acompanhamento de situação de risco e vulnerabilidade dos
infantes D.C.D.S e V.L.C.D.S.
3.1.92 E-DOC Nº 07010068160201911. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 05/2017(SIMP 000042-182/2017), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.92 E-DOC Nº 07010067865201911. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativo no âmbito do Procedimento Administrativo n° 27/2019 (SIMP 000693-325/2019), a qual dispõe acerca de bens apreendidos e
gestão das unidades de polícia, civil e militar da Comarca de Barro Duro.
3.1.94 E-DOC Nº 07010068169201913. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP n° 0000796-240/2019, sobre alimentos gravídicos.
3.1.95 E-DOC Nº 07010068179201941. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
ProcedimentoAdministrativonº012/2019 (SIMP 000549-150/2018),que versa sobre apuração de prática de poluição sonora da Casa de Eventos
Carnaúba.
3.1.96 E-DOC Nº 07010068176201915. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo n° 009/2018 (SIMP 000329-059/2018), com o fito de acompanhar a distribuição de materiais doados e arrecadados
pela secretaria municipal de assistência social estocados após o risco de rompimento da Barragem do Bezerro.
3.1.97 E-DOC Nº 07010068190201919. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento da Notícia de Fato n° 60/2019 (SIMP 001142-199/2019), sobre não fornecimento de material de expediente, gasolina, alimentação,
água e internet necessárias para realização das atividades dos conselheiros tutelares.
3.1.98 E-DOC Nº 07010068199201911. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha- PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público SIMP n° 0000211-164/2018, do com o escopo de apurar o suposta contratação de serviços de reforma da Praça da
Coletoria.
3.1.99 E-DOC Nº 07010068200201916. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João da Varjota-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público n° 067/2019 (SIMP 000206-107/2019), que visa apurar possível irregularidade da Prefeitura de São João da Varjota-PI, no
manuseio e/ou funcionamento adequado do fornecimento/abastecimento de água na localidade lagoa do Barro, zona rural.
3.1.100 E-DOC Nº 07010068207201921. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação e instaura o
Procedimento Preparatório n° 23/2019 (SIMP 000637-177/2019), com o propósito de apurar possíveis irregularidades na não disponibilização dos
balancetes mensais das contas públicas do Município de Novo Oriente do Piauí/PI, em prejuízo à sua prestação de contas ao Poder Legislativo
Municipal e à Sociedade, no exercício financeiro de 2019.
3.1.101 E-DOC Nº 07010068208201974. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Matias Olímpio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimentos Administrativo n° 64/2018 (SIMP 000726-229/2018), que versa sobre investigação de paternidade.
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3.1.102 E-DOC Nº 07010068208201974. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Matias Olímpio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimentos Administrativo n° 76/2018 (SIMP 000981-229/2018), que versa sobre investigação de paternidade.
3.1.103 E-DOC Nº 07010068208201974. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Matias Olímpio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimentos Administrativo 80/2018 (SIMP 001048-229/2018), que versa sobre investigação de paternidade.
3.1.104 E-DOC Nº 07010068208201974. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Matias Olímpio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimentos Administrativo n° 087/2018 (SIMP 001092-229/2018), que versa sobre investigação de paternidade.
3.1.105 E-DOC Nº 07010068208201974. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Matias Olímpio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimentos Administrativo n° 110/2018 (SIMP 001480-229/2018), que versa sobre investigação de paternidade.
3.1.106 E-DOC Nº 07010068208201974. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Matias Olímpio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimentos Administrativo n° 113/2018 (SIMP 001526-229/2018), que versa sobre fixação de alimentos.
3.1.107 E-DOC Nº 07010068208201974. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Matias Olímpio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimentos Administrativo n° 113/2018 (SIMP 001526-229/2018), que versa sobre fixação de alimentos.
3.1.108 E-DOC Nº 07010068221201923. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Investigatório n° 08/2019 (SIMP 000563-191/2018),sobre apuração de suposta prática de crime de prevaricação praticado pelo
Policial Militar Diego Macedo.
3.1.109 E-DOC Nº 07010068235201947. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Notícia de Fato n° 28/2019 (SIMP 581-150/2019), a com o fito de verificar a situação sobre a dispensação de medicamentos declarada pela Srª
Bárbara Maria da Costa Andrade, buscando-se empregar devido acompanhamento do caso.
3.1.110 E-DOC Nº 07010068260201921. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
de Inquérito Civil nº 016/2018 (SIMP 000333-059/2018), apurar irregularidades no barramento em rios e riachos que atravessam o Município de
José de Freitas.
3.1.111 E-DOC 07010068272201955. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha -PI. Assunto: comunicação de Ação Civil Pública n° 080054138.2019.8.18.0040 referente ao Procedimento Preparatório SIMP n° 000386-164/2017, que versa sobre a para a 000568-206/2018), para apurar
possível ato de improbidade administrativa praticado pelo Procurador Geral do Município, por atuação paralela na advocacia privada.
3.1.112 E-DOC Nº 07010068275201999. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 35/2018 (SIMP 000568-206/2018), para apurar possível ato de improbidade administrativa praticado pelo Procurador Geral do
Município, por atuação paralela na advocacia privada.
3.1.113 E-DOC Nº 07010068269201931. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação promoção de arquivamento
do Inquérito Civil de Nº 02/2009 (SIMP N° 223-236/2018), implementação de medidas hábeis ao combate a Febre Aftosa, bem como fiscalizar o
cumprimento da exigência legal de transportar ou movimentar animais devidamente acompanhados da Guia de Trânsito Animal- GTA.
3.1.114 E-DOC Nº 07010068298201911. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento do Inquérito Civil Público nº 14/2018 (SIMP 1073-161/2018), que versa sobre apuração da regularidade na oferta e condições em
que é realizado o transporte escolar dos estudantes que integram a rede de ensino municipal de Esperantina/PI.hh
3.1.115 E-DOC Nº 07010068316201947. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil n° 19/2015(SIMP 0000115-283/2018), cujo mote é apurar suposta construção irregular de imóvel as margens do rio Nicolau no Município de
Santa cruz dos milagres.
3.1.116 E-DOC Nº 07010068316201947. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil n° 28/2015(SIMP 000063-283/2018), cujo mote é averiguar possíveis atos de improbidade praticados pelo ex- prefeito de São Miguel da
Baixa Grande.
3.1.117 E-DOC Nº 07010068316201947. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório n° 20/2019 (SIMP 000059-283/2019), a fim de apurar suposta existência de áreas sujeitas a riscos de enchentes,
inundações ou movimento de massa no município de Prata do Piauí.
3.1.118 E-DOC Nº 07010068316201947. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório n° 21/2019 (SIMP 000058-283/2019), com o fito de apurar suposta existência de áreas sujeitas a riscos de enchentes
ou inundações ou movimento de massa no município de Santa Cruz dos Milagres-PI.
3.1.118 E-DOC Nº 07010068316201947. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro duro-PI. Assunto: comunicação de conversão de portaria n°
59/8019, no âmbito do Procedimento Preparatório SIMP n° 000088-283/2019, para apurar suposta emissão de cheque, sem a devida previsão de
fundos, pelo município de São Félix do Piauí, em Abril de 2015.
3.1.119 E-DOC Nº 07010068316201947. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro duro-PI. Assunto: comunicação de conversão de portaria n°
31/2019, no âmbito do Procedimento Preparatório n° 000827-283/2019, para fiscalizar as contas públicas como meio para efetivação do plano de
governo dos gestores eleitos no município de Barro Duro-PI.
3.1.120 E-DOC Nº 07010068316201947. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro duro-PI. Assunto: comunicação de conversão de portaria n°
31/2019, no âmbito do Procedimento Preparatório n° 000155-325/2019, com a finalidade de apurar supostas irregularidades na contratação sem
concurso público pela prefeitura de Barro Duro-PI.
3.1.121 E-DOC Nº 07010068316201947. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro duro-PI. Assunto: comunicação de conversão de portaria n°
58/2019 (SIMP 000083-283/2019), com a finalidade de apurar denúncia anônimo, formulada através da ouvidoria do Ministério Público do Piauí,
quando ao suposto uso indevido de ambulância no município de São Félix-PI.
3.1.122 E-DOC Nº 07010068316201947. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro duro-PI. Assunto: comunicação de conversão de portaria n°
44/2019 (SIMP 001118-325/2019), com a finalidade de apurar suposta irregularidade no transporte de pacientes para tratamento de saúde fora
do domicílio, pela prefeitura municipal de Barro duro.
3.1.123 E-DOC Nº 07010068325201938. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de Ação Civil Pública no âmbito
do Inquérito Civil Público n° 03/2019 (SIMP 000588-199/2019), para a proteção do patrimônio público e social, bem como de outros direitos meta
individuais.
3.1.124 E-DOC Nº 07010068329201916. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de Procedimento Administrativo
nº 297-101/2019, para acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e a
Câmara Municipal De São José Do Peixe, cujo objeto é a definição de prazos para a regularização administrativa da contratação de advogado e/
ou escritório de advogacia, dentre outras providências.
3.1.125 E-DOC Nº 07010068343201911. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicando o arquivamento da Notícia
de Fato nº 020/2019 (SIMP 00593-173/2019), apurar notícia de suposta prática do crime previsto no art. 305 do CPB.
3.1.126 E-DOC Nº 07010068361201918. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Interposição de
Ação Civil Pública e arquivamento de Inquérito Civil Público n° 04/2019 (SIMP 000353-177/2019), visando à resolutividade do feito, bem como a
possível celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).
3.1.127 E-DOC Nº 07010068367201979. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: prorrogação do prazo do Inquérito Civil nº
05/2016(SIMP 000140-174/2017), que tem como assunto a regularização do transporte escolar no município de São João da Fronteira.
3.1.128 E-DOC Nº 07010068402201951. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 91/2019-B(SIMP 000998-361/2019), sobre situação de vulnerabilidade vivenciada pela criança J.S.N, em razão de conflitos
familiares.
3.1.129 E-DOC Nº 07010068407201982. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de promoção de arquivamento da
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Notícia de Fato n°58/2019 (SIMP 001139-199/2019), que trata de acumulação ilegal de cargos municipais de Guarda Municipal no município de
Cocal/PI.
3.1.130 E-DOC Nº 07010068406201938. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação recomendação
Ministerial no âmbito do Procedimento administrativo n° 14/2019 (SIMP 452-1502019), tendo por objeto acompanhar a realização de
Procedimento Cirúrgicos Eletivos no Hospital João Luís de Morais.
3.1.131 E-DOC Nº 07010068414201984. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicando o arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 003/2017 (SIMP 00093-173/2017), cujo objetivo era acompanhar o trâmite dos processos judiciais de crimes
dolosos contra a vida.
3.1.132 E-DOC Nº 07010068417201918. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicar prorrogação de prazo de
investigação de Inquérito Civil n° 01/2017(SIMP 332-236/2018), sobre apuração de possíveis Atos de Improbidade Administrativa.
3.1.133 E-DOC Nº 07010068447201924. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 05/2015(SIMP 000359-174/2016), que tem como assunto acompanhar situação de pessoa interditada(Sra. Maria
de Fátima Carvalho, conhecida como "Fátima Valero"), ocasionando problemas aos vizinhos do lugar em que vive, apresentando comportamento
agressivo.
3.1.133 E-DOC Nº 07010068464201961. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Inquérito Civil SIMP n° 000143-101/2018, com a finalidade de averiguar a existência de irregularidades na prestação dos serviços educacionais
pelas escolas públicas municipais, com violação, em tese, do princípio administrativo da eficiência, bem como garantir a realização de políticas
públicas, na área da educação, necessárias para o aumento do IDEB no Município de Arraial/PI.
3.1.134 E-DOC Nº 07010068493201923. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha -PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n°23/2019 (SIMP 000636-164/2019), a fim de apurar o ingresso e permanência de crianças e adolescentes,
desacompanhados de seus pais ou responsável, em promoções dançantes e estabelecimentos impróprios para sua faixa etária, bem como a
venda, fornecimento e/ou entrega de bebida alcoólica a menores.
3.1.135 E-DOC N° 07010068506201964. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
procedimento administrativo nº 005/2016 (SIMP 000174-174/2016), que tem como assunto apurar notícia de atividade de extração de areia sem
licença ambiental (auto de infração nº 3658 - SEMAR, instaurado contra Francisco Djalma Arcângelo da Silva).
3.1.136 E-DOC N° 07010068429201942. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de comunicação de
prorrogação de prazo do Inquérito Civil n° 31/2014(SIMP 140-182/2017), que versa sobre possível desvio ou dilapidação de recursos públicos, no
município de Lagoa de São Francisco.
3.1.137 E-DOC N° 07010068429201942. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de comunicação de
prorrogação de prazo do Inquérito Civil n° 21/2013(SIMP 147-182/2019), que versa sobre possível desvio ou dilapidação de recursos públicos e
apurar notícia de irregularidade na gestão de recursos públicos, haja vista resultado de inspeção extraordinária levada a efeito pelo TCE-PI, que
detectou movimentações financeiras atípicas, relativamente ao Município de Lagoa do São Francisco-PI. Verificar possível enquadramento nos
rigores da LIA.
3.1.138 E-DOC N° 07010068429201942. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de comunicação de
prorrogação de prazo do Inquérito Civil n° 21/2017(SIMP 059-182/2017), para apurar irregularidades detectadas na prestação de contas da
Prefeitura do Município de Pedro II, exercício 2011.
3.1.139 E-DOC N° 07010068429201942. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de comunicação de
prorrogação de prazo do Inquérito Civil n° 73/2017(SIMP 865-182/2017),que versa sobre outorga do uso de imóvel público a particular, por meio
de contrato de locação, com violação da disciplina estatuída pela Lei de Licitações Públicos, no município de Lagoa de São Francisco.
3.1.140 E-DOC N° 07010068429201942. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de comunicação de
prorrogação de prazo do Inquérito Civil n° 33/2014 (SIMP 138-182/2017), para apurar a situação de abandono do Ginásio Poliesportivo José
Rodrigues de Castro, no município de Pedro II.
3.1.141 E-DOC N° 07010068429201942. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de comunicação de
prorrogação de prazo do Inquérito Civil n° 81/2017(SIMP 912-182/2017), para representação que coloca em suspeição diárias concedidas ao
prefeito do Município de Lagoa do São Francisco, entre 2013 e 2017.
3.1.142 E-DOC N° 07010068429201942. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de comunicação de
prorrogação de prazo do Inquérito Civil n° 82/2017(SIMP 913-182/2017), para representação que coloca em suspeição diárias concedidas à
Secretária de Saúde do Município de Lagoa do São Francisco, entre 2013 e 2017.
3.1.143 E-DOC N° 07010068429201942. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de comunicação de
prorrogação de prazo do Inquérito Civil n° 83/2017(SIMP 914-182/2017), para representação que coloca em suspeição diárias concedidas à
Claudiana Gomes de Melo, Secretária de Administração e Finanças do Município de Lagoa do São Francisco e ex Controladora- Geral, entre
2013 e 2017.
3.1.144 E-DOC N° 07010068429201942. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de comunicação de
prorrogação de prazo do Inquérito Civil n° 84/2017(SIMP 915-182/2017), representação que coloca em suspeição diárias concedidas à Aurilene
Ribeiro Barbosa de Melo, Secretária de Educação do Município de Lagoa do São Francisco, entre 2013 e 2017.
3.1.145 E-DOC N° 07010068429201942. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de comunicação de
prorrogação de prazo do Inquérito Civil n° 85/2017(SIMP 916-182/2017), para representação que coloca em suspeição diárias concedidas à
Isaías Raimundo de Sousa, Controlador-Geral e ex Secretário de Educação do Município de Lagoa do São Francisco, entre 2013 e 2017.
3.1.146 E-DOC N°07010068429201942. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de comunicação de prorrogação
de prazo do Inquérito Civil n° 86/2017(SIMP 917-182/2017), para representação que coloca em suspeição diárias concedidas a três assessores,
Maria de Jesus Alves Pereira, Raimundo Nonato Rodrigues da Silva e Eudimar Alves Nascimento, entre 2013 e 2017.
3.1.147 E-DOC N° 07010066342201931. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial- GACEP. Assunto:
comunicação de arquivamento da Notícia de Fato SIMP nº 000087-214/2019, instaurado com o objetivo de acompanhar a implantação e/ou
aperfeiçoamento dos mecanismos de rastreabilidade de armas e munições, respectivamente, da Polícia Civil, Polícia Militar e da Guarda
Municipal de Teresina-PI.
3.1.148 E-DOC N° 07010068541201983. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de Termo de Ajustamento
de Conduta no âmbito do Inquérito Civil SIMP n° 000090-063/2016, que versa sobre apurar possível risco de enchente na região de Campo
Maior/PI.
3.1.149 E-DOC N° 07010068543201972. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato em Inquérito Civil(SIMP 000087-065/2019), instaurado com o objetivo de apurar a solicitação de Lucimar da Silva Quirino, quanto à análise e
concessão de pensão por morte de seu esposo José Quirino Memória, junto ao Município de Parnaíba (PI).
3.1.150 E-DOC N° 07010068551201919. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Inquérito Civil nº 18/2018 (SIMP 000473-174/2016), que tem como assunto apurar notícia de falta de qualidade da água distribuída no município
de São José do Divino.
3.1.151 E-DOC N° 07010068555201913. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Investigatório Criminal nº 001/2016(SIMP 458-173/2016), que versa sobre fronta à Lei de Licitações.
3.1.152 E-DOC N° 07010068557201996. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 16/2019 (SIMP 0000001-161/2019, que versa sobre solicitação de sondas e fraldas para tratamento de saúde da
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menor Y.V.P DE S., bem como o uso de transporte público de saúde.
3.1.153 E-DOC N° 07010068580201981. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos Branca-PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento de Notícia de Fato n° 234/2019 (SIMP 611-156/2019), que versa sobre suposta situação de risco e vulnerabilidade social
vivenciada por pessoa idosa.
3.1.154 E-DOC N° 07010068596201993. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Preparatório SIMP n° 000166-283/2018, sobre suposta malversação e recursos gerenciados pela escola Estadual Ritinha Rosa de
Moura, durante a gestão do Sr. Antônio da Cruz Moura.
3.1.155 E-DOC N° 07010068596201993. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Preparatório SIMP n° 000141-325/2018, relatando suposta prática de crime de tortura pratica contra seu cliente, o Sr. Bernado
Diniz Rodrigues, sem indicação do suposto autor do fato.
3.1.156 E-DOC N° 07010068668201919. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo para acompanhamento de TAC nº 294-101/2019, visando uma solução consensual do objeto do procedimento,
definindo a realização de várias ações necessária as para o saneamento das irregularidades existentes no referido empreendimento (matadouro
privado).
3.1.157 E-DOC N° 07010068648201921. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí -PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Inquérito Civil
n° 28/2018 (SIMP 000167-206/2018), para investigar contratação irregular de escritório de advocacia, pela Câmara de Vereadores de Uruçuí,
sem procedimento licitatório.
3.1.158 E-DOC N° 07010068654201989. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 005/2019 (SIMP 000461-173/2019), com a finalidade de acompanhar o cumprimento de Acordo de Não
Persecução Penal.
3.1.159 E-DOC N° 07010068673201913. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato n°. 88/2019 (SIMP 000172-306/2019), em Procedimento Administrativo n°39/2019, para medidas visando possibilitar condições mínimas de
subsistência ao idoso, consoante disposições legais insertas no Estatuto do Idoso.
3.1.160 E-DOC N° 07010068655201923. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunico a comunicação de prorrogação de
prazo de conclusão do Inquérito Civil nº 76/2017(SIMP 868-182/2017), despesas com frete de veículo que teriam sido feitas sem procedimento
licitatório, entre 2013 e 2017, no que se refere ao Município de Lagoa São Francisco.
3.1.161 E-DOC N° 07010068678201938. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa n° 14/2019 no âmbito da Notícia de Fato n° 23/2019 (SIMP 000070-306/2019), instaurada para apurar execução de débito
imputado pelo Tribunal de Contas à Sra. Maria Regina Queiroz de Almeida, Ex-Prefeita do Município de Madeiro - PI.
3.1.162 E-DOC N° 07010068687201929. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório n° 17/2019, em Inquérito Civil Público n° 17/2019 (SIMP 000133-306/2019), a para proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
3.1.163 E-DOC N° 07010068706201917. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 56/2018 (SIMP 000857-090/2018), tem a finalidade de investigar a regularidade da Clínica de Urgência de Picos
quanto ao cumprimento do termo de obrigações a cumprir do relatório de inspeção sanitária nº 277/2016 da DIVISA.
3.1.164 E-DOC N° 07010068699201953. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial-PI. Assunto: comunicação
instauração de Procedimento Administrativo, cuja finalidade é buscar soluções para as irregularidades constatadas na Delegacia de Proteção à
Criança e ao Adolescente - DPCA.
3.1.165 E-DOC N° 07010068657201912. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 013/2019 (SIMP Nº 000613-173/2019), para acompanhar o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal nº
020/2019.
3.1.166 E-DOC N° 07010068711201921. Origem: 2º Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório nº 43/2019 (SIMP 000517-174/2019), o qual tem como assunto apurar possível ato de improbidade administrativa
referente a desvio de função de servidor público lotado no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.
3.1.167 E-DOC N°07010068684201995. Origem: 1º Promotoria de Justiça de Simplício mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia de Fato em Procedimento Administrativo SIMP n° 000052-342/2018, a fim de apurar suposto crime tipificado.
3.1.168 E-DOC N° 07010068761201915. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia de Fato em Procedimento Administrativo SIMP n° 000002-342/2018, a fim de acompanhar situação vivida por Sraª Samire Campos da
Silva, município de Floresta do Piauí.
3.1.169 E-DOC N° 07010068767201984. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório n° 13/2019 (SIMP 000790-150/2019), tendo por escopo acompanhar e fiscalizar a adequação do Hospital João Luís
de Moraes, sito no município de Demerval Lobão, às normas sanitárias vigentes.
3.1.170 E-DOC N° 07010068764201941. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de decisão de arquivamento da
Notícia de Fato n° 241/2019 (SIMP 631-156/2019), que versa sobre possível situação de negligência de pessoa idosa.
3.1.171 E-DOC N° 07010068772201997. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP n° 000751-085/2019, sobre falta de marcação de cirurgia oftalmológica para correção de problema de revisão.
3.1.172 E-DOC N° 07010068791201913. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000026-342/2018, para fins de averiguar irregularidades que podem configurar os atos de improbidade
administrativo.
3.1.173 E-DOC N° 07010068811201956. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000022-342/2018, para fim de averiguar acordo firmado à Eletrobras pelo Município de Santo Inácio do
Piauí, supostamente com valores calculados de forma errônea em prejuízo ao município.
3.1.174 E-DOC Nº 07010068816201989. Origem: 8º Promotoria de Justiça de Teresina Freitas-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
Notícia de Fato nº 000253-228/2019 para apurar notícia de suposto crime previsto no Estatuto do Idoso praticado contra a idosa Francisca das
Chagas do Nascimento Silva.
3.1.175 E-DOC N° 07010068818201978. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de Inquérito Civil nº
030/2019 (SIMP 000557-060/2019), instaurada em razão de informação sobre possível má conservação do Ginásio Poliesportivo de Campo
Maior/PI.
3.1.176 E-DOC N° 07010068819201912. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de Ação Civil Pública no âmbito
do Inquérito Civil n° 011/2018 (SIMP 000545-085/2018), para verificar e viabilizar a implantação do Sistema HÓRUS, disponibilizado pelo
Ministério da Saúde, para a gestão da farmácia/almoxarifado (módulo central) pelo município de Corrente/PI.
3.1.177 E-DOC N° 07010068822201936. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de Ação Civil Pública no
âmbito do Inquérito Civil n° 12/2018 (SIMP 000546-085/2018), com o objetivo de verificar e viabilizar a implantação da Ouvidoria do SUS pelo
município de Corrente/PI.
3.1.178 E-DOC N° 07010068824201925. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público n° 000060-342/2018, a fim de evitar danos a população e ao patrimônio público de campinas do Piauí, em
decorrência de rompimento e açudes da localidade Pequins.
3.1.179 E-DOC N° 07010068936201986. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de Instauração de Procedimento
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Administrativo para Termo de Ajustamento de Conduta(PATAC), SIMP n° 000388-088/2019, versando sobre improbidade administrativa.
3.1.180 E-DOC N° 07010068936201986. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de Instauração de Procedimento
Administrativo para Termo de Ajustamento de Conduta(PATAC), SIMP n° 000391-088/2019, versando sobre improbidade administrativa.
3.1.181 E-DOC N° 07010068942201933. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil
Público nº 82/2019 (SIMP 000991-361/2019), versando sobre improbidade administrativa.
3.1.182 E-DOC N° 07010068854201931. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 51/2017(SIMP: SIMP 000291-262/2018 ), que versa sobre verificação de situação de risco.
3.1.183 E-DOC N° 07010068194201999. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de prorrogado o prazo do
Inquérito Civil Público nº 038/2014(SIMP: 000046-189/2016), instaurado para apurar irregularidades na contratação de palestrantes pelo
município de Betânia do Piauí/PI.
3.1.184 E-DOC N° 07010068859201964. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de instauração o Inquérito
Público Civil nº 058/2019 (SIMP 000161-063/2019), sobre informação de que detentores de mandato eletivo no Município de Nossa Senhora de
Nazaré/PI, portanto sujeitos ao regime de subsídios em parcela única do art. 39, §4º, da CF, receberam 13º Salário e adicional de férias, pelo
menos, no ano de 2016.
3.1.185 E-DOC N° 07010068860201999. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: comunicação de conversão de Notícia de
Fato SIMP n° 003252-019/2019, em Procedimento Preparatório que versa sobre, possível contratação de profissionais de saúde lotados no
Pronto Socorro do Dirceu Arcoverde II (Unidade de Saúde Alberto Neto), sem concurso público, o que, em tese, caracteriza ato de improbidade
administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992.
3.1.186 E-DOC N° 07010068866201966. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato, em Inquérito Civil Público SIMP n° 000050-342/2018, que versa sobre situação de vulnerabilidade vivida pelas menores de
iniciais I.J.S e I.M.S, no município de Floresta do Piauí.
3.1.187 E-DOC N° 07010068878201991. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de promoção de arquivamento do
inquérito Civil n° 03/2019 (SIMP 000588-199/2019), com o escopo de vindicar realização de concurso público no município de Cocal antes a
necessidade de preenchimento de vagas de cargos efetivos, e em conformidade com art. 37, II, da Constituição federal.
3.1.188 E-DOC N° 07010068888201926. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Inquérito Civil nº 25/2016(SIMP 150-182/2017), que versa sobre suspeita de procedimento licitatório vencido por pessoa jurídica.
3.1.189 E-DOC N° 07010068921201918. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo n° 16/2019 (SIMP: 000055-150/2019), com o intuito de proceder às medidas legais e administrativas e coletar
informações acerca das declarações prestadas pela Sra. Luana de Jesus Lima que se encontrava, à época de sua instauração, residindo em
imóvel público no município de Lagoa do Piauí/PI.
3.1.190 E-DOC N° 07010068947201966. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato em Procedimento Administrativo SIMP n° 000058-342/2018, para fins de acompanhamento de situação de menor de iniciais
G.S.V.,no município de Campinas do Piauí/PI.
3.1.191 E-DOC N° 07010068952201979. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil n° 01/2016( SIMP 224-236/2018), para fins de Verificar as condições de instalações físicas, quantitativo de recursos materiais e
demais elementos necessários ao adequado funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Joaquim Pires-PI.
3.1.192 E-DOC N° 07010068877201946. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristina Castro-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
da Notícia de Fato n° 78/2019 (SIMP 000845-201/2019), em que trata de manifestação acerca de possível irregularidade em licitação realizada
pela Prefeitura de Cristino Castro-PI.
3.1.193 E-DOC N° 07010068872201913. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 020/2013(SIMP: 000062-189/2015), instaurado para verificar a adequação do Conselho Municipal de Saúde de
Queimada Nova/PI, à Lei n. 8142/1990 e às disposições da Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde.
3.1.194 E-DOC N° 07010068637201941. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito
Civil SIMP n° 1094-161/2019, para apuração da existência/ocorrência de comércio ilegal e clandestino de gás liquefeito (GLP) no Município de
Esperantina-PI.
3.1.195 E-DOC N° 07010068965201948. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato n° 61/2019 (SIMP 001150-199/2019), sobre a inscrição do concurso público de Cocal, onde a pessoa não obteve devolução
da taxa de inscrição, mesmo havendo enviado toda documentação comprobatória do devido pagamento.
3.1.196 E-DOC 07010068966201992.Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da Noticia
de Fato n° 048/2019 (SIMP 000933-199/2019), para requerimento de professor para acompanhamento de jovem portador de Trastorno Espectro
Autismo- TEA.
3.1.197 E-DOC 07010068969201926. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de promoção de arquivamento da
Notícia de fato n° 55/2019 (SIMP 001110-199/2019), sobre a inscrição do concurso público de Cocal, onde a pessoa não obteve devolução da
taxa de inscrição, mesmo havendo enviado toda documentação comprobatória do devido pagamento.
3.1.198 E-DOC N° 07010068972201941. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de comunicação da
instauração da portaria nº 005/2019 (SIMP 000167-063/2019), instaurar Procedimento Administrativo, a fim de acompanhar o sistema de
almoxarifado e controle de empenhos de Jatobá do Piauí.
3.1.199 E-DOC N° 07010068977201972. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Conversão de
Notícia Fato em Procedimento Administrativo SIMP n° 000136-089/2018, para acompanhar situação de menor de iniciais K.l.S.O.
3.1.200 E-DOC N° 07010068982201985. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de comunicação de arquivamento
do Procedimento Administrativo n° 135/2019 (SIMP 000709-090/2019), sobre idosa em situação de risco.
3.1.201 E-DOC N° 07010068923201915. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento Inquérito Civil Público n° 012/2019 (SIMP 000205-060/2019), instaurado para apurar a notícia de atraso no pagamento de
professores que prestam serviço ao Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA no município de Campo Maior.
3.1.201 E-DOC N° 07010069046201991. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de decisão de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP 23/2018 (SIMP 000808/199-2018), com o escopo de verificar suposta contratação irregular de servidores sem realização de
concurso público ou teste seletivo no município de Cocais Alves no ano de 2018.
3.1.202 E-DOC N° 07010069042201911. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luís Corrêa-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo n° 025/2019 (SIMP 001440-197/2019), ações para minimizar os danos ambientais ocasionados pela realização do
Evento "Na praia", na cidade de Cajueiro da Praia.
3.1.203 E-DOC N° 07010069073201964. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de comunicação da
instauração de Inquérito Civil nº 59/2019 (SIMP 001127-060/2019), sobre configuração de ato de improbidade administrativa.
3.1.204 E-DOC N° 07010069088201922. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato n° 027/2018, em Procedimento Administrativo, n° 023/2019 (SIMP 000065-189/2019), para acompanhar a suposta situação de alienação
parental sofrida pela menor C.T.C.
3.1.205 E-DOC N° 07010069089201977. Origem: Grupo Especial de Regularização Fundiária e de Combate à Grilagem- GERCOG/PI. Assunto:
comunicação de prorrogação de prazo do Procedimento Investigatório Criminal n° 001/2018 (SIMP 000014-215/2018), com o objetivo de apurar
suposta prática de crime e irregularidades existentes nos relatórios técnicos de regularização fundiária.
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3.1.206 E-DOC N° 07010069091201946. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000028-342/2018, para fins de averiguar a contratação sem licitação da empresa florescer, pelo
município de Campinas do Piauí.
3.1.207 E-DOC N° 07010069103201932. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil
SIMP n° SIMP 000125-164/2017, com o fim de averiguar denúncias de ineficiência na prestação de serviços públicos neste município durante a
atual gestão.
3.1.209 E-DOC N° 07010069104201987. Origem: Grupo Especial de Regularização Fundiária e de Combate à Grilagem- GERCOG/PI. Assunto:
comunicação de Prorrogação de prazo Procedimento Investigatório Criminal nº 005/2012(SIMP 000316-208/2018), ocorrência de crimes de
falsidade ideológica.
3.1.210 E-DOC N° 07010069110201934. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil
n° SIMP 000410-164/2017, com o fim de averiguar denúncia apresentada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da cidade de
Batalha, que relata a ocorrência de irregularidades na contratação de mão de obra terceirizada por este município no mês de junho de 2013.
3.1.211 E-DOC N° 07010069111201989. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Medes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia de Fato SIMP nº 000599-237/2018 em Procedimento Investigatório Criminal SIMP nº 000599-237/2018, apurar suposto crime cibernético.
3.1.212 E-DOC N° 07010069174201935. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piripiri -PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 32/2019 (SIMP: 000383-368/2019), sobre situação de conflito familiar.
3.1.213 E-DOC N° 07010069178201913. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP n° 000984-060/2019, que versa sobre não contemplação de casa do programa Minha Casa Minha vida.
3.1.214 E-DOC N° 07010069178201913. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP n° 000962-060/2019, que versa sobre jovem que vem sendo impedida de assistir aula pelo diretor da
referida escola, tendo em vista que a mesma não possui fardamento completo e frequenta aulas de calça jeans.
3.1.215 E-DOC N° 07010069178201913. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP n° 001121-060/2019, que versa sobre descumprimento do prazo de entrega de documentos/certidões do
cartório único de notas de Campo Maior.
3.1.216 E-DOC N° 07010069176201924. Origem: Grupo Especial de Regularização Fundiária e de Combate à Grilagem- GERCOG/PI. Assunto:
comunicação de Prorrogação de prazo do Inquérito Civil Público nº 004/2016(SIMP 000021-215/2016), sobre notícias na imprensa sobre
apropriação/transferência de terras devolutas do Estado do Piauí e termos de declaração a este Órgão, com o fito de apurar irregularidades nos
âmbitos criminal, cível e administrativo na apropriação e transferência de terras devolutas do Estado do Piauí.
3.1.216 E-DOC N° 07010069194201914. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Inquérito
Civil nº 05/2017 (SIMP 000279-271/2017), para verificar irregularidade nas nomeações e contratações de servidores públicos, bem como tomar
as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
3.1.217 E-DOC N° 07010069204201911. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
Procedimento Administrativo n° 119/2018 (SIMP 000149-035/2018), o com a finalidade de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, a
Instituição "Partilhando Cuidados".
3.1.218 E-DOC N° 07010069197201941. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicando o arquivamento
Procedimento Administrativo n° 17/2018 (SIMP 000259-271/2018), que versa sobre acompanhar a situação de saúde do Sr. Juciê Neves Marcos.
3.1.219 E-DOC N° 07010069202201914. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Inquérito
Civil nº 02/2017(SIMP 000276-271/2017), instaurado visando investigar irregularidades no abastecimento de água potável no Bairro Bela Vista,
Guadalupe-PI.
3.1.220 E-DOC N° 07010069223201931. Origem: Grupo Especial de Regularização Fundiária e de Combate à Grilagem- GERCOG/PI. Assunto:
comunicação de prorrogação do Procedimento Inquérito Civil n° 001/2019 (SIMP 000002-215/2019), ocorrência de crimes de falsidade ideológica
e grilagem de terras supostamente praticadas pelo oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Anísio de Abreu/PI.
3.1.221 E-DOC N° 07010069234201911. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de Judicialização da
Notícia de Fato nº 043/2019 (SIMP 000779-150/2019), acerca da colocação dos menores de iniciais M.M.B e T.M.B, filhos de Jascilene Maria
Pereira de Macêdo, em família substituta, bem como que se avalie a possibilidade de medidas judiciais cabíveis quanto ao exercício do poder
familiar pro parte da genitora das crianças.
3.1.222 E-DOC N° 07010069261201992. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de conversão da Noticia de
Fato n° 47/2019 (SIMP 000083- 306/2019), em Procedimento Administrativo n° 25/2019, para apurar irregularidade relativa ao uso de uma
quadra esportiva, situada no campus da UESPI, em Luzilândia.
3.1.223 E-DOC N° 07010069289201921. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
arquivamento da Notícia de Fato n° 20/12 SIMP 000486-369/2019), apurar as condições de funcionamento do Centro de Especialidades em
Parnaíba-PI.
3.1.224 E-DOC N° N° 07010069291201915. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de fato n° 32/2019, em Inquérito Civil n° 14/2019 (SIMP 000161-319/2019), visando apurar supostas irregularidades cometidas pela exGestora Maria José Martins de Oliveira Costa, no período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, relacionadas ao registro contábil,
à formação e execução de contratos, à omissão no cumprimento de obrigações causadoras de perda patrimonial, ao vínculo com a administração
e à composição dos procedimentos de licitação.
3.1.225 E-DOC N° 07010069292201943. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente PI. Assunto: comunicação de comunicação de
conversão da Notícia de fato n° 73/2019, em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil n° 16/2019 (SIMP 000452-319/2019), para apuração de
possível fato ilícito na contratação direta de servidores sem concurso ou teste seletivo para a prestação de serviços regulares no âmbito da
Prefeitura Municipal de Marcos Parente/PI.
3.1.226 E-DOC N° 07010069390201981. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação instauração do Procedimento
Investigatório Criminal nº 006/2019 (SIMP 000664-173/2019), cujo objetivo é investigar a pratica dos crimes tipificados.
3.1.227 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP n° 000788-240/2019, que versa sobre situação de risco de Srª Monica Cardoso Silva de Morais.
3.1.228 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP n° 00041-240/2018, que versa sobre denúncia registrada no Disque Direitos Humanos à Pessoas Idosa.
3.1.229 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP n° 000225-240/2019, suposto crime de estupro de vulnerável contra a menor de iniciais JO.MP.A.,
praticado em tese pelo seu genitor, Antônio Alves da Silva.
3.1.230 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP n° 000368-240/2018, para apurar suposta situação negligência e maus tratos a idosa Benedita Maria da
Conceição.
3.1.231 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP n° 000484-240/2019, que versa sobre suposto crime de estupro a vulnerável.
3.1.232 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP n° 000554-240/2019, que versa sobre situação de risco.
3.1.233 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
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arquivamento da Notícia de Fato SIMP n° 0000550-240/2019, que versa sobre situação de risco.
3.1.234 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP n° 000554-240.2019, que versa sobre situação de risco.
3.1.235 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP n° 000637-240/2019, que versa sobre situação de negligência em que vive a idosa Raimunda Gomes Da
Silva.
3.1.236 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP n° 000653-240-2019, que versa sobre situação de risco.
3.1.237 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP n° 000654-240/2019, que versa sobre menores em situação de risco.
3.1.238 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP n° 000698-240/2019, que versa sobre suposta prática de crime contra menor.
3.1.239 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP n° 000700-240/2019, que versa sobre suposta prática de crime contra menor.
3.1.240 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP n° 000701-240/2019, que versa sobre suposta prática de crime contra menor.
3.1.241 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP n° 000725-240/2019, que versa sobre tutela de incapaz.
3.1.242 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP nº 000758-240/2019, que versa sobre tentativa de roubo.
3.1.243 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP nº 000699-240-2019,que versa sobre apuração de suposto crime contra menor.
3.1.244 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 030/2019 (SIMP 000319-240/2019), que versa sobre apuração de paternidade.
3.1.245 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 029/2019 (SIMP 000320-240/2019), que versa sobre apuração de paternidade.
3.1.246 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 032/2019 (SIMP 00419-240/2019), que versa sobre apuração de paternidade.
3.1.247 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 032/2019 (SIMP 00419-240/2019), que versa sobre apuração de paternidade.
3.1.248 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 022/2018 (SIMP 000444-240/2018), que versa sobre apuração de Paternidade.
3.1.249 E-DOC N° 07010069508202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 012/2017(SIMP 00451-240/2018), que versa sobre apuração de Paternidade.
3.1.250 E-DOC N° 07010069889202021. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 41/2018 (SIMP 000730-090/2018), que versa sobre situação de risco.
3.1.251 E-DOC N° 07010069889202021. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 13/2018 (SIMP 000171-090/2018), que versa sobre situação de risco e vulnerabilidade.
3.1.252 E-DOC N°07010069889202021. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 11/2018 (SIMP 000069-090/2018), que versa sobre situação de risco.
3.1.253 E-DOC N° 07010069889202021. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 16/2017(SIMP 000052-090/2016), que versa sobre situação de pessoa com deficiência.
3.1.254 E-DOC N° 07010069907202075. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Água Branca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento administrativo n° 02/2019 (SIMP 797-166/2018), que versa sobre informação de problemas na comercialização de carro no
mercado público local e matadouro municipal, fato este noticiado pelo Senhor Antônio da Silva Moura.
3.1.255 E-DOC N° 07010069908202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato n° 63/2019 (SIMP 1163-199/2019), que versa sobre obras de eletrificação da referida localidade.
3.1.256 E-DOC N° 07010069912202088. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Água Branca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
arquivamento do Inquérito Civil Público n° 02/2017(SIMP: 1096-166/2017 e SIMP n° 467-166/2017), em virtude do ajuizamento da Ação Civil
Pública de Improbidade Administrativa, o qual apura suposto ato de improbidade administrativa supostamente praticado por defensor público, na
cidade de Olho d'água do Piauí.
3.1.257 E-DOC N°07010069919202016. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil, n° 047/2018 (SIMP 001385-105/2017), que visa apurar apurar irregularidades diversas, tais como contratações precárias de
professores com o pagamento indevido do FUNDEB, nepotismo.
3.1.258 E-DOC N° 07010069926202018. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 57/2018 (SIMP 000423-062/2018), que versa sobre situação de vulnerabilidade social vivenciada pela criança
Willeams da Conceição 11(onze) anos de idade, o qual estaria sofrendo agressões e sendo negligenciado por sua genitora Maria Zeneide da
Conceição e por sua irmã Iolanda, além de deixarem-no infante passar o dia nas ruas e não cuidarem da educação do infatente em tela.
3.1.259 E-DOC N° 07010069927202046. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da do
Procedimento Preparatório 39/2018 (SIMP 000145.088.2018), cujo mote é averiguar suposta acumulação de cargos públicos da Sra. Renata
Soray da Silva Lima.
3.1.260 E-DOC N° 07010069933202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato n° 268/2019 (SIMP 699-156/2019), que versa sobre situação das ambulâncias do SAMU no município de Altos.
3.1.261 E-DOC N° 07010069940202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Água Branca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 01/2019 (SIMP 8-166/2018), que versa sobre acompanhamento de requisições ministeriais efetuadas no ano de
2019, além de outros fatos relativos a atividade policial da Delegacia Regional de Policia de Água Branca.
3.1.262 E-DOC N° 07010069957202052. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n°02/2019 (SIMP 17-156/2019), para acompanhamento de TAC, Concurso de Coivaras.
3.1.263 E-DOC N° 07010069959202041. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 105/2017(SIMP: 000886-090/2017), situação de risco e vulnerabilidade.
3.1.264 E-DOC N° 07010069960202076. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de Prazo do
Inquérito Civil(SIMP 000007-214/2017), investigação de possível contratação de pessoal em período vedado pela Lei n° 9.504/97 e violação ao
princípio da publicidade, no ano de 2016.
3.1.265 E-DOC N°07010069995202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 39/2019 (SIMP 000599-267/2019), com o objetivo de acompanhar os menores filhos da Sra. Francisca Maria
Bonfim, os quais se encontravam em possível situação de risco e/ou vulnerabilidade.
3.1.266 E-DOC N° 07010070002202048. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação comunicação de Prorrogação de
Prazo Procedimento Administrativo n° 03/2018 (SIMP 000210-090/2018), que versa sobre situação de risco.
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3.1.267 E-DOC N° 07010070023202063. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público n° 022/2018 (SIMP 780-156/2018), que versa sobre suposta irregularidade na fixação de subsídio de vereadores.
3.1.268 E-DOC 07010070036202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 34/2019 (SIMP 000542-267/2019), com fito de apurar possível acúmulo irregular de cargos pelo Prefeito de Isaías Coelho-PI, Francisco
Eudes Castelo Branco Nunes.
3.1.269 E-DOC N° 07010070071202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil n° 110/2019 (SIMP 001228-310/2019),que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.270 E-DOC N° 07010070074202095. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil n° 090/2019 (SIMP 001072-310/2019), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.271 E-DOC N° 07010070076202084. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 198/2019 (SIMP 001696-310/2019), para acompanhar fixação de prestação alimentícia em atraso em favor da criança L. M. S.
e M.
3.1.272 E-DOC N° 07010070077202029. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração d
Inquérito Civil n° 001/2020 (SIMP 000003-310/2020), para investigar e apurar conduta do Gestor da Câmara Municipal de Lagoa do Barro do
Piauí, no exercício financeiro de 2014 - Sr. Miguel da Costa Neto.
3.1.273 E-DOC N° 07010068835201913. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público n° 120/2018 (SIMP 000161-088/2018), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.274 E-DOC N° 07010066154201911. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo do Termo de Ajustamento de Conduta SIMP n° 000014-063/2019, que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.275 E-DOC N° 07010070107202013. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 48/2017(SIMP 000264-262/2018), tendo por objeto acompanhar o planejamento e a execução de ações de prevenção e
controle das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue, no Município de
Francisco Santos.
3.1.276 E-DOC N° 07010070085202075. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 002040-361/2019, que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.277 E-DOC N° 07010070140202027. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 13/2019 (SIMP 1291-161/2018), para apurar suposta situação de vulnerabilidade vivenciada pelas menores Edith
Maria Castro D/N e Maria Antônia Castro Couto.
3.1.278 E-DOC N° 07010070141202071. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 09/2019 (SIMP 260-236/2018), que versa sobre negligência com filhos menores.
3.1.279 E-DOC N° 07010070143202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativa SIMP n° 002597-100/2019, para averiguar a existência de possível violação de direitos da idosa Marta Ubalda de
Oliveira Ananias.
3.1.280 E-DOC N° 07010070218202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos Duro-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público n° 021/2018 (SIMP 762-156/2018) que versa contratação de prestadores de serviço sem observância da forma legal, para
conhecimento.
3.1.281 E-DOC N° 07010070269202035. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil
n° 056/2019 (SIMP 000305-088.2019), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.282 E-DOC N° 07010070281202041. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação Arquivamento do Inquérito
Civil n° 17/2018 (SIMP 743-161/2018), PI, com o fito de compelir o Demandado a realizar obras de reparo e manutenção no Teatro Municipal.
3.1.283 E-DOC N° 07010070215202071. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial- GACEP/PI. Assunto:
comunicação de instauração do Procedimento Administrativo n° 046/2019 (SIMP 000233-225/2019), instaurado com a finalidade de auxiliar a
Promotoria de Barro Duro quanto à melhorias estruturais e funcionais da Polícia Civil e Militar da Comarca de Barro Duro.
3.1.284 E-DOC N° 07010070215202071. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial- GACEP/PI. Assunto:
comunicação de instauração do Procedimento Administrativo n° 006/2019 (SIMP 000235-225/2019), instaurado com a finalidade de acompanhar
o projeto MPPI Sempre Presente da Defesa da Segurança Pública referente ao Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado do Piauí
biênio 2020-2021.
3.1.285 E-DOC N° 07010070215202071. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial- GACEP/PI.-PI. Assunto:
comunicação de instauração do Procedimento Administrativo nº 048/2019 (SIMP 000231-225/2019), cuja finalidade é acompanhar a formulação
de políticas públicas voltadas para a segurança pública, especificamente em relação à prevenção e repressão de crimes praticados contra
mulheres na zona leste de Teresina/PI.
3.1.286 E-DOC N° 07010070290202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento Notícia de Fato
n° 01/2020 (SIMP 000010-199/2020), para apuração de ilícitos criminais do Sr. Antônio Lima Brito, prefeito do município de Cocal dos Alves-PI à
época.
3.1.287 E-DOC N° 07010070291202085. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação da instauração do Inquérito
Público Civil nº 33/2019 (SIMP 000727-060/2019), que versa sobre débito do Município de Nossa Senhora de Nazaré/PI com seu Fundo de
Previdência Própria no montante de R$1.535.988,12(um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito centavos),
decorrentes dos acordos de parcelamentos nº 1158/16, 962/16 e 351/17.
3.1.288 E-DOC Nº 07010070292202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistano-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito
Civil Público n. 002/2017(SIMP 000005-189/2017), que versa sobre investigação de cobrança ilegal de ICMS sobre as tarifas de uso de sistema
de transmissão (TUST) e a tarifa de uso de sistema de distribuição (TUSD) dos consumidores no município de Paulistana.
3.1.289 E-DO Nº 07010070294202019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
procedimento Preparatório nº 009/2019 (SIMP 001447-310/2019), que versa sobre acumulação indevida de cargos públicos.
3.1.290 E-DOC Nº 07010070298202013.Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
SIMP n° 000161-101/2019 em Procedimento Preparatório, com a finalidade de averiguar a existência de servidores com cumulação ilegal de
cargos públicos na Administração Pública do Município de São José do Peixe/PI.
3.1.291 E-DOC Nº 07010070307202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Inquérito Civil n° 002/2020 (SIMP 000020-310/2020), para investigar e apurar irregularidades na infraestrutura e manutenção da PI-141.
3.1.292 E-DOC Nº 07010070307202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Inquérito Civil n° 003/2020 (SIMP 000023-310/2020), para investigar mais aprofundada e especificadamente a conduta do Gestor do Fundo
Municipal de Saúde - FMS de Pedro Laurentino, no exercício financeiro de 2016 - Sra. Cácia Rodrigues de Oliveira -, sobre contratação de
pessoal sem concurso público e volume elevado de contratação de prestadores de serviço de forma contínua.
3.1.293 E-DOC Nº 07010070307202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Inquérito Civil n° 004/2020 (SIMP 000024-310/2020), investigar mais aprofundada e especificadamente a conduta da Gestora Municipal do Fundo
Municipal de Saúde - FMS de Campo Alegre do Fidalgo, no exercício financeiro de 2016 - Sra. Cácia Rodrigues de Oliveira.
3.1.294 E-DOC Nº 07010070307202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Inquérito Civil n° 005/2020 (SIMP 000025-310/2020), investigar mais aprofundada e especificadamente a conduta do Gestor do Fundo Municipal
de Assistência Social - FMAS e Prefeito Municipal de Pedro Laurentino, no exercício financeiro de 2016 - Sr. Hernande José de Sá Rodrigues.
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3.1.295 E-DOC Nº 07010070300202038. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Fronteiras-PI. Assunto: comunicação de conversão de Notícia de
Fato em Procedimento Administrativo n° 001/2020 (SIMP 000470-212/2019), com o objetivo de apurar possível situação de extrema pobreza,
vulnerabilidade social e violação dos direitos do idoso Adelson Alves Feitosa.
3.1.296 E-DOC Nº 07010070304202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana do Piauí-PI. Assunto: comunicação de declínio de
atribuição da notícia de Fato SIMP n° 000018-188/2019, que versa sobre possível crime de abuso de autoridade perpetrado por policiais militares.
3.1.297 E-DOC Nº 07010070328202075. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP n° 000016-361/2019, que versa sobre regularização de adoção de criança.
3.1.298 E-DOC Nº 07010070335202077. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 16/2018 (SIMP 000141-088/2018), que versa sobre suposta lotação irregular de professor.
3.1.299 E-DOC Nº 07010070351202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicando o declínio de atribuições
ministeriais nosautos da Notícia deFato nº 023/2019 apuração de denúncia no sentido de que o policial militar conhecido por "Jailson" teria,
durante abordagem policial, agredido fisicamente a pessoa de Natiel Melo Machado, fato ocorrido ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de
dois mil e dezenove, no município de São José do Divino/PI.
3.1.300 E-DOC Nº 07010070356202092. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil, SIMP n° 000063-065/2017, que versa sobre a fiscalização da aplicação de recursos financeiros na saúde pública do
Município de Parnaíba (PI), do acesso dos pacientes a consultas médicas especializadas e exames complementares e do fornecimento de
medicamentos.
3.1.301 E-DOC Nº 07010070311202018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação do comunicação de
ajuizamento de Arquivamento do Inquérito Civil n° 117/2019 (SIMP 001273-310/2019), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.302 E-DOC Nº 07010070361202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 24/2019 (SIMP 901-161/2019), que versa sobre apuração de suposta situação de vulnerabilidade vivenciada por
idosa, Sra. Ivonete Maria dos Santos.
3.1.303 E-DOC Nº 07010070365202083. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo n° 217/2019 (SIMP 002591-100/2019 ), para averiguar a existência de possível violação de direitos do idoso
Francisco das Chagas de Sousa e, uma vez assim demonstrado, garantir a proteção de seus direitos fundamentais, à luz dos princípios
constitucionais, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias em caso de comprovação da legislação pertinente.
3.1.304 E-DOC Nº07010070365202083. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Administrativo n° 214/2019 (SIMP 000302-101/2019), que versa sobre averiguação violação aos direitos fundamentais de Fabiana de Jesus,
pessoa portadora de transtornos mentais, 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.
3.1.305 E-DOC Nº 07010070437202092. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha -PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato em Inquérito Civil, n° 01/2020 (SIMP 000315-164/2019), com o objetivo de apurar a veracidade de matéria publicada no site Longan.Com,
noticiando irregularidades na estrutura física do prédio público municipal, onde funciona o ginásio poliesportivo Messias Freitas.
3.1.306 E-DOC Nº 07010069990202082. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo n° 018/2019 (SIMP 000086-097/2018), tem por objeto a implementação de ações pelo Poder Público
Municipal voltadas à criação do Centro de Controle de Zoonoses ou instalações análogas com fins vigilância, à prevenção e ao controle de
zoonoses, inclusive relativo a acidentes causados poranormais peçonhentos e venenosos.
3.1.307 E-DOC Nº 07010069937202081. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo n° 035/2018 (SIMP 000954-310/2018), que versa sobre acompanhamento de TAC.
3.1.308 E-DOC Nº 07010070462202076. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Floriano do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato SIMP n° 002444-100/2019, que versa sobre crime ambiental.
3.1.309 E-DOC Nº 07010070470202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
administrativo n° 68/2018-B(SIMP 001263-089/2018), que versa sobre situação de risco de crianças.
3.1.310 E-DOC Nº 07010070474202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba -PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000111-067/2016, que versa sobre apurando denúncia de suposta prática de violação de direitos de idosa.
3.1.311 E-DOC Nº 07010070307202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina do Piauí-PI. Assunto: comunicação de ação civil
pública de arquivamento do Procedimento Preparatório n° 20/2018 (SIMP 321-161/2018), ausência de intérprete de libras nas escolas estaduais
localizadas no Município de Esperantina/PI.
3.1.312 E-DOC Nº 07010069786202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n° 218/2019 (SIMP 002707-100/ 2019), para averiguação da existência de possível violação de direitos da idosa
Maria e, uma vez assim demonstrado, garantir a proteção de seus direitos fundamentais, à luz dos princípios constitucionais, bem como tomar as
medidas extrajudiciais e judiciais necessárias em caso de comprovação da legislação pertinente.
3.1.313 E-DOC Nº 07010070480202058. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Administrativo SIMP nº 000015-164/2020, visando a restituição ao erário do Estado do Piauí de valores recebidos de forma irregular.
3.1.314 E-DOC Nº 07010070482202047. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
prazo n° 09/2019 (00002-208/2018), cujo conteúdo versa sobre possíveis crimes de falsidade ideológica e falsificação de documentos.
3.1.315 E-DOC Nº 07010070486202025. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras -PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Administrativo n° 061/2019 (SIMP 000143-109/2019), visando a aplicação de medidas de proteção ao menor Harlan da Silva Brito, que lhe
assegure proteção contra quaisquer formas de violência, crueldade ou tortura, bem como condições para seu integral desenvolvimento.
3.1.316 E-DOC Nº 07010070491202038. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Notícia e Fato n° 45/2019 (SIMP 000806-150/2019), tendo por escopo averiguar possível exercício irregular da profissão no âmbito de escola
pertencente à rede municipal de ensino de Lagoa do Piauí/PI.
3.1.317 E-DOC Nº 07010070493202027. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação decisão de declínio
de atribuição da Notícia de Fato nº 02/2020 (SIMP 000029-237/2020), a qual relata possíveis crimes de lesão corporal e abuso de autoridade
perpetrados por policiais militares.
3.1.318 E-DOC Nº 07010070508202057. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação promoção de Arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 006/2019 (SIMP 240-156/2019), instaurado para fiscalizar e acompanhar o processo de eleição para Conselheiro
Tutelar (Altos, Coivaras e Pau D'Arco).
3.1.319 E-DOC Nº 07010070517202048. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000273-101/2019, sobre acompanhamento do cumprimento do termo de ajustamento de conduta celebrado
entre ministério público estadual e o promotor de eventos Wilson Borges dos Santos, cujo objeto é o cumprimento da Legislação Federal,
Estadual e municipal vigente sobre o direito a meia-entrada, em todos os eventos festivos de sua responsabilidade, sem prejuízo da execução
forçada da multa em caso de descumprimento injustificado.
3.1.320 E-DOC Nº 07010070533202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha -PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito
Civil n° ICO N° 04/2019 (SIMP 000123-164/2017), com o objetivo de apurar quais providências foram tomadas para a recuperação da ponte e
trecho da estrada que. liga as comunidades Estreito/ lús.
3.1.321 E-DOC Nº 07010070537202019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras -PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
n° 023/2016 (SIMP nº 000218-107/2019que visa apurar possíveis pagamentos indevidos pela construção da caixa d´água na escola municipal
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Francisco Nunes, ao Sr. Enio Pereira Lima no povoado Buriti do Canto, município de Oeiras/PI.
3.1.322 E-DOC Nº 07010070546202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000188-101/2019, garantir o fornecimento de medicamentos necessários a manutenção da saúde de
usuária do SUS.
3.1.323 E-DOC Nº 07010070549202043. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Decisão
de Declínio de Atribuição da Notícia de Fato nº 172/2019 (SIMP 000769-237/2019), o qual relata possíveis crimes de lesão corporal e abuso de
autoridade perpetrados por policiais militares.
3.1.324 E-DOC Nº 07010070550202078. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de conversão de Notícia de Fato
em Procedimento Administrativo n° 048/2019 (SIMP 488-156/2019), que versa sobre suposto abuso financeiro contra pessoa idosa.
3.1.325 E-DOC Nº 07010070554202056. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Inquérito Civil, n° SIMP 000305-060/2019 encaminhamento de Projeto de Lei Complementar nº 001/2019, que altera a Lei Complementar
Municipal nº 001/2018, a qual dispõe sobre a estrutura de cargos e salários dos servidores do SAAE de Campo Maior.
3.1.326 E-DOC Nº 07010070556202045. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000187-101/2019,garantir o fornecimento de medicamentos necessários a manutenção da saúde de
usuária do SUS.
3.1.327 E-DOC Nº 07010070568202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo, SIMP n° 000147-101/2019, que versa sobre utilização do aparelho de som, a fim de não violar o direito à saúde,
meio ambiente e o sossego dos moradores circunvizinhos.
3.1.328 E-DOC Nº 07010070573202082. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil n° 012/2019 (SIMP 000127-109/2019), a fim de apurar as condições estruturais e operacionais das escolas da rede pública
municipal de Cajazeiras do Piauí/PI.
3.1.329 E-DOC Nº 07010070603202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Inquérito Civil n° 02/2020 (SIMP: 000004-174/2020), para apurar omissão dolosa do Chefe do Poder Executivo Municipal, configurando ato de
improbidade administrativa.
3.1.330 E-DOC Nº 07010070608202083. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos. Assunto: comunicação de arquivamento Notícia de Fato n°
275-156/2019 (SIMP 715-156/2019), sobre possível situação de risco pessoal e/ou vulnerabilidade social em desfavor de pessoa idosa.
3.1.331 E-DOC Nº 07010070610202052. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de conversão de Notícia de
Fato para Procedimento Administrativo SIMP n° 228-101/2019, para acompanhar o processo de renovação das autorizações de funcionamento
das escolas da rede municipal de ensino do Município de São José do Peixe, junto ao Conselho Estadual de Educação CCE/PI, à luz dos
princípios da Administração Pública.
3.1.332 E-DOC Nº 07010070613202096. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca do Piauí-PI. Assunto: comunicação converter o
Procedimento Preparatório n° 16/2018 em Inquérito Civil n° 01/2020 (SIMP: 000124-174/2016), para apurar notícia de falta de repasse aos
agentes comunitários de saúde das verbas federais pertinentes ao incentivo adicional ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde e
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) referente aos anos de 2014 e 2015.
3.1.331 E-DOC Nº 07010070605202041. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle externo da Atividade Policial- GACEP/PI. Assunto:
comunicação de instauração do Procedimento Administrativo nº 01/2020 (SIMP 000004-225/2020), que tem por finalidade auxiliar a Promotoria
de Demerval Lobão quanto à melhorias estruturais e funcionais da Polícia Civil e Militar da Comarca de Demerval Lobão-PI.
3.1.332 E-DOC Nº 07010070618202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação arquivamento do Procedimento
Investigatório Criminal n° 01/2019 (SIMP n° 000030-199/2017), para apurar possíveis atos de improbidade administrativa, decorrentes da
ausência de pagamento dos servidores públicos de Cocal/PI.
3.1.333 E-DOC Nº 07010070630202023. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 065/2018 (SIMP 000043-107/2018), que visa apurar possíveis contratações irregulares de servidores pela Prefeitura Municipal
de São João da Varjota/PI.
3.1.334 E-DOC Nº 07010070631202078. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 019/2018 (SIMP 001316-105/2017), que visa apurar prestação de serviço do servidor público, Gutenberg Silva Sousa do
município de São João da Varjota/PI.
3.1.335 E-DOC Nº 07010070632202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. comunicação de prorrogação de prazo do Inquérito Civil
n.º 081/2018 (SIMP 001245-105/2018), que visa apurar possíveis irregularidades na Prestação de Contas do Hospital Regional Deolindo Couto
em Oeiras/PI.
3.1.336 E-DOC Nº 07010070645202091. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação arquivamento do Procedimento
Administrativo, SIMP n° 000016-102/2019, com a finalidade a averiguação extrajudicial de direitos e garantias violados do menor Pedro de Sousa
Rodrigues da Silva, possivelmente em situação de risco e vulnerabilidade.
3.1.337 E-DOC Nº 07010070675202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba -PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo de
Procedimento Administrativo, SIMP n° 000120-065/2018, para Fiscalização de execução da obra da Ponte Simplício Dias, no Município de
Parnaíba (PI).
3.1.338 E-DOC Nº 07010070748202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato, SIMP n° 049-083/2019, que versa sobre realização de fiscalização no estabelecimento comercial Rufus lanches e Fábrica de
Gelo situado no município de Corrente/PI.
3.1.339 E-DOC Nº 07010070757202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação arquivamento do Procedimento
Administrativo, SIMP nº 000270-101/2019, para averiguar possível ocorrência de violação de direito do consumidor por conduta abusiva imputada
ao promotor de eventos Wilson Borges dos Santos.
3.1.340 E-DOC Nº 07010070767202088. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de fato n° 03/2020, em Inquérito Civil n° 03/2020 (SIMP 000331-174/2019), que visa apurar notícia de ilegalidade concernente a
nomeação de pessoal não efetivo do município para o cargo de controlador da Câmara Municipal de São João da Fronteira-PI.
3.1.341 E-DOC Nº 07010070770202018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente -PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 017/2019 (SIMP 000689-085/2019), que versa sobre constatações do auto de infração da Vigilância Sanitária de
Corrente/PI.
3.1.342 E-DOC Nº 07010070775202024. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n° 215/2019 (SIMP 303-101/2019), para averiguar violação aos direitos fundamentais de BENEDITO, pessoa
portadora de transtornos mentais, bem como garantir a sua inclusão na Rede de Atenção Básica de Saúde e Assistência Social.
3.1.343 E-DOC Nº 07010070781202081. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Inquérito Civil n° 095/2019 (SIMP 000121-105/2018), visando identificar, recomendar e acompanhar atos tendentes a solucionar os problemas
encontrados no Relatório de Fiscalização nº 201701313 do Ministério da Transparência e CGU.
3.1.344 E-DOC Nº 07010070780202037. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Noticia de Fato, SIMP n° 0000328-240/2018, instaurada em virtude de representação feita pelo Município de São Miguel do Tapuio em face de
Água e Esgotos do Piauí S/A-AGESPISA.
3.1.345 E-DOC Nº 07010070780202037. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Noticia de Fato, SIMP n° 000032-240/2020, que versa sobre situação de risco.
Página 14

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 647 Disponibilização: Quarta-feira, 3 de Junho de 2020 Publicação: Quinta-feira, 4 de Junho de 2020

3.1.346 E-DOC Nº 07010070780202037. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Noticia de Fato, SIMP n° 000269-240/2019, que versa sobre suposta ocorrência do crime de usura pecuniária (artigo 4° da Lei 1.521/51) e
falsidade documental.
3.1.347 E-DOC Nº 07010070780202037. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Noticia de Fato, SIMP n° 0000264-240/2017, que versa sobre denúncia contra ato abusivo e lesivo cometido contra o Município de São Miguel
do Tapuio, apresentada pelo senhor ANTONIO DE ARAGAD PAIVA JÚNIOR, vereador desta Municipalidade.
3.1.348 E-DOC Nº 07010070780202037. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Noticia de Fato, SIMP n° 000026-240/2020, que versa sobre paternidade.
3.1.349 E-DOC Nº 07010070780202037. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Noticia de Fato, SIMP n° 000028-240/2020, que versa sobre apuração de fatos em virtude de morte da criança Guilherme Silva Coelho, em
Fortaleza-CE.
3.1.350 E-DOC Nº 07010070783202071. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000060-102.2019, para averiguar violação e garantir os direitos fundamentais do menor Vagar de Jesus
Gonçalves.
3.1.351 E-DOC Nº 07010070784202015. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Inquérito Civil n° 043/2018
(SIMP n° 001002-105/2017), que visa apurar possível ato de improbidade administrativa relacionado às nomeações da Veridiana Miranda
Negreiros, como Coordenadora de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, e da Ingrid de Sousa Martins, como Dentista no município de São
Francisco do Piauí.
3.1.352 E-DOC Nº 07010070785202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de Inquérito Civil n° 069/2018 (SIMP 000056-107/2018), que visa apurar irregularidades no procedimento licitatório para aquisição de
combustível do Posto Oliveira.
3.1.353 E-DOC Nº 07010070788202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato SIMP n° 000062-102/2019, com o objetivo de apurar situação de abandono material e familiar, bem como negligência e maus
tratos ao menor Davi Rodrigues Marques de Almeida.
3.1.354 E-DOC Nº 07010070797202094. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
em Procedimento Administrativo n° 102/2019 (SIMP 000145-089/2019), instaurada em razão da solicitação de apoio ao atendimento funcional do
Conselho Tutelar do Município de São Luís do Piauí e a pendência de diligências a serem cumpridas.
3.1.355 E-DOC Nº 07010070797202094. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
em Procedimento Administrativo n° 103/2019 (SIMP 000284-089/2019), instaurada para averiguar suposta situação de risco vivenciada pela
criança G.B, em razão de denúncia registrada no Disque Direitos Humanos, na qual foi noticiado que Francinara, pessoa com doença mental,
deixou seu filho com um casal, que se recusa a devolver a criança.
3.1.356 E-DOC Nº 07010070797202094. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
em Procedimento Administrativa n° 104/2019 (SIMP 000324-089/2019), para averiguar suposta situação de risco vivenciada pela adolescente
M.V.A, em razão de suposta negligência praticada por sua guardiã, bem como a pendência de diligências a serem cumpridas.
3.1.357 E-DOC Nº 07010070808202036. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação prorrogação do prazo do
Procedimento Preparatório nº 23/2019 (SIMP 000395-174/2018), que tem como assunto apurar suposta ausência de processo seletivo para os
cargos de Diretor Escolar das Unidades Escolares do Município de São João da Fronteira - PI.
3.1.358 E-DOC Nº 07010070815202038. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Inquérito Civil nº 04/2012-A(SIMP 000422-174/2016), que tem como assunto apurar notícia de implantação de unidade de beneficiamento de
pendúculo do caju em fazenda do marido da Vice Prefeita e Secretaria de Educação.
3.1.359 E-DOC Nº 07010070836202053. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos -PI. Assunto: comunicação instauração do Inquérito Civil
Público, SIMP n° 000157-088/2018, a suposto retardo doloso na realização de parto por Raimundo Nonato de Andrade Maia em desfavor da
parturiente Rita Romária da Silva e do recém-nascido Emanuel Luz Silva, tendo este último vindo a óbito, por aspiração de mecônio.
3.1.360 E-DOC Nº 07010070837202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público SIMP nº. 001500-055/2018, com a finalidade de apurar as falhas no serviço de emissão da Carteira Nacional de Habilitação
- CHN, na 1ª Ciretran/Parnaíba (PI).
3.1.361 E-DOC Nº 07010070842202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de instauração Procedimento
Administrativo para acompanhar a execução dos planos de ações elaborados pelo Município de Floriano e pela Polícia Militar para realização do
carnaval de 2020.
3.1.362 E-DOC Nº 07010070848202088. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de instauração da
Notícia de Fato n° 01/2020, tendo por escopo de averiguar possível exercício irregular da profissão no município de Demerval lobão.
3.1.363 E-DOC Nº 07010070856202024. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos -PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Administrativo SIMP n° 000502-093/2019, para averiguar as constantes reclamações acerca do atendimento dispensado ao público na Delegacia
Regional de Polícia Civil de Picos-PI.
3.1.364 E-DOC Nº 07010070881202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil
SIMP nº 000356-088/2019, denota possível inércia do Prefeito Municipal de Dom Expedito Lopes/PI por, em tese, até a data de (17.09.2019) não
ter apresentado ao legislativo nenhum projeto de lei orçamentária (LOA e LDO).
3.1.365 E-DOC Nº 07010070889202074. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI -PI. Assunto: comunicação de Procedimento
Administrativo SIMP nº 002594-100/2019,para averiguar violação e garantir direitos fundamentais do menor Luiz Felipe Nascimento de Sousa,
bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis.
3.1.366 E-DOC Nº 07010070890202015. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de decisão de arquivamento
do Procedimento Administrativo n° 000014-102/2019, para fiscalizar e acompanhar o Processo Unificado de Escolha dos Membros do Conselho
Tutelar - Eleição de 2019 do Município de Francisco Ayres/PI, cuja responsabilidade é do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do
Adolescente, à luz dos princípios da Administração Pública.
3.1.367 E-DOC Nº 07010070900202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de fato SIMP n° 000087-065/2019, para apuração de eventuais irregularidades em doação de bem público imóvel por parte do Município
de Parnaíba em favor de particular.
3.1.368 E-DOC Nº 07010070908202062. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI -PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP n° 002534-100/2019, para averiguar a existência de possível violação de direitos da idosa Maria de Fátima da
Silva e, uma vez assim demonstrado, garantir a proteção de seus direitos fundamentais, à luz dos princípios constitucionais, bem como tomar as
medidas extrajudiciais e judiciais necessárias em caso de comprovação da legislação pertinente.
3.1.369 E-DOC Nº 07010070911202086. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP n° 001005-055/2018, que versa sobre modalidade de licitação tomada de preço.
3.1.370 E-DOC Nº 07010070915202064. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus -PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Investigatório Criminal nº 14/2019 (SIMP 000089-245/2018), cujo conteúdo versa sobre possível falsificação de documento e
falsidade ideológica.
3.1.371 E-DOC Nº 07010070916202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
notícia de Fato nº 33/2019 (SIMP 000687-150/2019), que versa sobre apuração de denúncia contra menor.
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3.1.372 E-DOC Nº 07010070929202088. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de Procedimento Administrativo
SIMP nº 000359-088/2019, que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.373 E-DOC Nº 07010070930202011. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 179/2017(SIMP 000209-088/2015), tem por objeto acompanhar e fiscalizar o acesso ao transporte escolar para
garantia dos serviços educativos aos alunos do Município de São José do Piauí.
3.1.374 E-DOC Nº 07010070931202057. Origem: 8ª Promotoria de Justiça de Teresina -PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Notícia de
Fato SIMP n° 000014-048/2019 para apurar notícia sobre suposto descumprimento de medidas cautelares diversas de prisão aplicadas em
decisão judicial nos autos do processo nº 0000669-82.2019.8.18.0140, em desfavor de Edilson de Oliveira Nunes dos Santos e em favor de seu
pai Floriano de Oliveira Santos, idoso.
3.1.375 E-DOC Nº 07010070945202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000399-088/2019, que versa sobre improbidade Administrativa.
3.1.376 E-DOC Nº 07010070950202083. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos -PI. Assunto: comunicação do arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000207-088/2018, cujo mote seria apreciar informações sobre demandas urgentes e necessárias existente
no Bairro Parque de Exposição em Picos/PI.
3.1.377 E-DOC Nº 07010070954202061. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de Inquérito Público Civil
nº 060/2019 (SIMP 001083-060/2019), informando que o Município de Campo Maior/PI, utilizou R$818.275,43(oitocentos e dezoito mil, duzentos
e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos) da verba referente a 40%(quarenta por cento) dos recursos oriundos de precatórios do
FUNDEF para o pagamento de empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais.
3.1.378 E-DOC Nº 07010070995202058. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba -PI. Assunto: comunicação de Prorrogação da Notícia de
Fato nº 002246-054/2019, visando apurar possível prática da conduta prevista no artigo 147 do código Penal.
3.1.379 E-DOC Nº 07010071013202045. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Administrativo n° 001/2020 (SIMP 366-155/2019) instaurado para apurar suposto crime de lesão corporal e violência psicológica em desfavor de
Idosa.
3.1.380 E-DOC Nº 07010071017202023. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos -PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 001/2020 (SIMP 000004-088/2020), parcelamento de débitos do Município de Picos-PI.
3.1.381 E-DOC Nº 07010071015202034. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Inquérito Civil n° 041/2019 (SIMP 000735-060/2019), que versa sobre informação de que o aterro sanitário de Campo Maior encontra-se com sua
execução paralisada, não obstante convênio realizado com a FUNASA para a implantação do mesmo, no valor de R$1.245.000,00 (um milhão,
duzentos e quarenta e cinco mil reais).
3.1.382 E-DOC Nº 07010071018202078. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano Maior-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo SIMP n° 000034-100/2020, para averiguar violação e garantir os direitos fundamentais da criança Osmar Luís
Conceição, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, caso sejam necessárias para a garantia dos direitos fundamentais.
3.1.383 E-DOC Nº 07010071023202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato n° 041/2019 (SIMP 496-155/2019), para apurar suposto abuso financeiro, maus tratos e/ou negligência em desfavor de idosa.
3.1.384 E-DOC Nº 07010071020202047. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação arquivamento do
Inquérito Civil n° 124/2019 (SIMP 001353-310/2019), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.385 E-DOC Nº 07010071028202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil n° 115/2018 (SIMP 001045-310/2018), que versa sobre reparação de dano ao erário.
3.1.386 E-DOC Nº 07010071029202058. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de instauração de n° 001/2020
(SIMP 560-156/2019), com o objetivo específico de criação, implantação, atualização e manutenção do Portal da Transparência da Casa
Legislativa, contudo, ao verificar o Portal da Transparência do Poder Legislativo percebe-se que as informações não estão atualizadas desde o
ano de 2017.
3.1.387 E-DOC Nº 7010070978202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da notícia de Fato
n° 049/20199 SIMP 334-156/2019), para apurar possíveis desvios de conduta por parte de agentes da carceragem no Centro de Detenção
Provisória de Altos.
3.1.388 E-DOC Nº 07010071046202095. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de comunicação de instauração
do Procedimento Administrativo SIMP nº 000099-358/2019, acerca de suposta situação de negligência, falta de adesão ao tratamento e situação
de rua enfrentada por pessoa com deficiência.
3.1.389 E-DOC Nº 07010071065202011. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 177/2019 (SIMP 000983-361/2019), que versa sobre suposta situação de risco enfrentada pela idosa Francisca Carvalho de
Moura.
3.1.390 E-DOC Nº 07010071069202016. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 187/2019 (SIMP 000801-090/2019), suposta situação de risco enfrentada pelos idosos Raimundo e Maria.
3.1.391 E-DOC Nº 07010071070202024. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luis Correia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação da Notícia
de Fato n° 104/2019 (SIMP 001255-197/2019, que versa sobre sobre possíveis irregularidades em ausência de nomeação do Procurador
Municipal.
3.1.392 E-DOC Nº 07010071073202068. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativa n° 78/2019 (SIMP 000490-089/2019), visando averiguar suposta situação de vulnerabilidade e/ou casos de violação a direitos
individuais indisponíveis, coletar denúncias e examinar o cuidado e zelo prestado por seus curadores.
3.1.293 E-DOC Nº 07010071076202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 002/2020 (SIMP 000005-088/2020), que versa sobre contratação de servidor.
3.1.294 E-DOC Nº 07010071080202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de n° 04/2020 (SIMP
000267-174/2019), que tem como, apurar notícia do aluno Francisco Karlielson de Sousa, matriculado no 3º ano D, do Centro Integrado de
Ensino Fundamental(CIEF, apresentando elevados índices de faltas.
3.1.295 E-DOC Nº 07010071081202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 101/2019 (SIMP 000809-361/2019), possível negligência praticada em face dos adolescentes João Vinícius e Maiara, pelo pai
José Wagner do Nascimento e pela mãe Lívia Raquel da Silva Souza, inclusive, com suspeita de prática ilícita.
3.1.296 E-DOC Nº 07010071091202041. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 79/2019 em Procedimento Administrativo nº 02/2020 (SIMP 000261-174/2019), para apurar notícia da aluna Kauane Lopes de Lima,
matriculada no 3º ano D, do Centro Integrado de Ensino Fundamental - CIEF, apresentando elevados índices de faltas.
3.1.297 E-DOC Nº 07010071101202047. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de comunicando o
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 008/2019 (SIMP 000494-173/2019), para acompanhar o cumprimento do acordo NãoPersecução Penal n° 10/2019.
3.1.298 E-DOC Nº 07010071105202025. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato nº 77/2019 em Procedimento Administrativo nº 03/2020, por meio de Portaria nº 06/2020 (SIMP 000266-174/2019), para apurar
notícia do aluno Antônio Graziel Cardoso de Araújo, matriculado no 7º ano C, do Centro Integrado de Ensino Fundamental - CIEF, apresentando
elevados índices de faltas.
3.1.299 E-DOC Nº 07010071113202071. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca -PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
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Fato n°75/2019, em procedimento Administrativo n° 04/2020 (SIMP 000271-174/2019), apurar notícia do aluno Henzyl Gabriel da Silva
Magalhães, matriculado no 1º ano do ensino fundamental, da Unidade Escolar Lino Celestino de Sousa, apresentando elevados índices de faltas.
3.1.300 E-DOC Nº 07010071124202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativa do Procedimento Administrativo SIMP n° 00033-100/2020,, que somente permita disponibilização de recursos públicos para as
atividades carnavalescas e pré- carnavalescas 2020 de Floriano, incluindo a contratação de bandas, ornamentação e desfiles de agremiações
carnavalescas, após comprovado adimplemento de todas as despesas públicas pendentes, notadamente as relacionadas com o atraso no
pagamento de direitos e salários dos servidores públicos municipais, sob pena de configuração, em tese, de violação dos princípios
constitucionais da administração pública, inclusive com geração de danos ao erário.
3.1.301 E-DOC Nº 07010071125202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 68/2019 em Procedimento Administrativo nº 05/2020 (SIMP 000251-174/2019), que tem como apurar notícia dos adolescentes Miguel da
Conceição e Francisco Carlos de Conceição sendo negligenciados por sua genitora Maria Joana da Conceição.
3.1.302 E-DOC Nº 07010071130202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000019-100/2020, cujo objeto é a realização de diversas ações visando garantir a não emissão abusiva de
som acústico nos referidos estabelecimentos comerciais e a regularização da documentação junto aos órgãos públicos competentes, sem
prejuízo da execução forçada da multa em caso de descumprimento injustificado.
3.1.303 E-DOC Nº 07010071144202022. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 58/2019 em Procedimento Administrativo nº 06/2020 (SIMP 000214-174/2019), que tem como apurar notícia das crianças Allan Laurindo
Araújo, Alessandro Laurindo Araújo e Alexsandro Laurindo Araújo, sendo negligenciados por seu genitor, Alexandre Silva Araújo e por sua avó
materna, Sra. Izaura Vieira Laurindo.
3.1.304 E-DOC Nº 07010071149202055. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
Inquérito Civil SIMP nº 000029-065/2017, que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.305 E-DOC Nº 07010071160202015. Origem: 52ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de realização da correição
interna anual no período de 27/01/2020 (Segunda-feira) a 29/01/2020 (quarta-feira).
3.1.306 E-DOC Nº 07010071166202092. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 87/2019-B(SIMP 000994-361/2019), situação de risco vivenciada pelo adolescente M. P. S.
3.1.307 E-DOC Nº 07010071162202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000013-102/2019 para fiscalizar e acompanhar o Processo Unificado de Escolha dos Membros do
Conselho Tutelar - Eleição de 2019 do Município de ARRAIAL/PI, cuja responsabilidade é do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do
Adolescente, à luz dos princípios da Administração Pública.
3.1.308 E-DOC Nº 07010071167202037. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 63/2019 em Procedimento Administrativo nº 07/2020 (SIMP 000224-174/2019), para apurar notícia de recusa de transferência escolar do
adolescente Dejalci da Silva Cerqueira da Mota.
3.1.309 E-DOC Nº 07010071175202083. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do Inquérito Civil
n° 08/2017(SIMP 000596-206/2016), para apurar as condições de funcionamento das ambulâncias do SAMU de Uruçuí.
3.1.310 E-DOC Nº 07010071185202019. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativa nº 95/2019-B(SIMP 000796-361/2019), adolescente Beatriz é negligenciada por seus genitores, os quais supostamente colocam a
filha para atrair clientes para o Bar da Rayla.
3.1.311 E-DOC Nº 07010071204202015. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca -PI. Assunto: comunicação da conversão do
Procedimento Preparatório nº 05/2019, em Inquérito Civil nº 04/2020 (SIMP 000110-174/2019), para apurar denúncia de poluição sonora no
estabelecimento "Bar da Maisa.com".
3.1.312 E-DOC Nº 07010071217202086. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo de
Inquérito Civil n° 000136-065/2018, objetivando a fiscalização acerca de eventuais irregularidades em processo licitatório realizado pelo Município
de Parnaíba (PI).
3.1.313 E-DOC Nº 07010071221202044. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil
SIMP n° 000338-088/2019, que versa sobre consulta informal deste órgão ministerial no site do TCE/PI, pelo que verificou que o município de
Wall Ferraz/PI teria realizado o Pregão Presencial nº 030/2019 com o objeto "contratação de empresa para prestação de serviços sócio
educativos voltados para arte, cultura e esporte".
3.1.314 E-DOC Nº 07010071219202075. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto:comunicação de prorrogação de prazo de
Inquérito Civil n° 15/2017(SIMP 000562-206/2016), para apurar possível invasão de área no Bairro São Francisco.
3.1.315 E-DOC Nº 07010071232202024. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n.º 49/2018 (SIMP 001387-105/2017), que visa apurar possíveis casos de irregularidades no Procedimento Licitatório para
contratação de empresa para serviços de limpeza pública no município de Santa Rosa do Piauí.
3.1.316 E-DOC Nº 07010071238202018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 79/2018 (SIMP 000072-107/2018), que visa exigir a realização de concurso público no município de Santa Rosa do Piauí - PI,
para nomeação de professores da rede de ensino municipal.
3.1.317 E-DOC Nº 07010071242202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 77/2018 (SIMP 000071-107/2018), que visa apurar possível contratação irregular do servidor Thiago José Mendes Barreto no
ano de 2012 pelo município de Santa Rosa do Piauí, na função de Fisioterapeuta.
3.1.318 E-DOC Nº 07010071245202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 61/2018 (SIMP Nº 000035-107/2018), que visa apurar existência de funcionários fantasmas na Prefeitura Municipal de São João
da Varjota/PI.
3.1.319 E-DOC Nº 07010071247202092. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 57/2018 (SIMP 000039-107/2018), que visa apurar possíveis irregularidades no matadouro público municipal de Santa Rosa do
Piauí-PI.
3.1.320 E-DOC Nº 07010071248202037. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000063-065/2019, que versa sobre apuração de conduta da Diretora da Escola Municipal José de Alexandre, em razão de suposta
situação de bullying sofrida por aluno.
3.1.321 E-DOC Nº 07010071250202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil n° º 31/2018 (SIMP Nº 000029-107/2018), que visa apurar possíveis irregularidades relacionadas as contribuições
previdenciárias não retidas/recolhidas sobre o pagamento de prestadores de serviços, no município de Oeiras/PI.
3.1.322 E-DOC Nº 07010071253202041. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 75/2018 (SIMP 000046-107/2018), que visa apurar possível omissão e informações, por parte da Câmara Municipal de São João
da Varjota/PI.
3.1.323 E-DOC Nº 07010071264202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de luís Correia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
notícia de Fato n° 099/2019 (SIMP 001044-197/2019), que versa sobre Possível prática de improbidade administrativa.
3.1.324 E-DOC Nº 07010071274202065. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato n° 277/2019 (SIMP 720-156/2019) sobre situação de adolescente.
3.1.325 E-DOC Nº 07010071329202037. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
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de Investigação Criminal n° 001/2020 (SIMP 31-155/2020) instaurado para apurar possíveis agressões contra pessoas em restrição de liberdade
na Colônia Agrícola Major César de Oliveira.
3.1.326 E-DOC Nº 07010071338202028. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil
n° 17/2019 (SIMP 000173-258-2017), o qual tem por. objeto "Averiguar possível ato de improbidade administrativa tendo em vista contratação
sem concurso público no Município de São João da Canabrava.
3.1.327 E-DOC Nº 07010071341202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil SIMP n° 000113-065/2018, que versa sobre reclamação da quantidade insuficiente de professores na Universidade Estadual do
Piauí, Campus Alexandre Alves de Oliveira.
3.1.328 E-DOC Nº 07010071342202096. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000198-232/2019), que versa sobre reclamação de aterro sanitário.
3.1.329 E-DOC Nº 07010071358202015. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público n° 00143-101/2018, com a finalidade de averiguar a existência de irregularidades na prestação dos serviços
educacionais pelas escolas públicas municipais, com violação, em tese, do princípio administrativo da eficiência, bem como garantir a realização
de políticas públicas, na área da educação, necessárias para o aumento do IDEB no Município de Arraial/PI.
3.1.330 E-DOC Nº 07010071340202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 040/20159 (SIMP 000131-189/2015), que versa sobre Má prestação do fornecimento de energia elétrica no município de
Betânia do Piauí.
3.1.331 E-DOC Nº 07010071340202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 007/2015(SIMP 000116-189/2016), que versa sobre Implementação do plano municipal de atendimento socioeducativo
em Betânia do Piauí.
3.1.332 E-DOC Nº 07010071340202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 041/2016(SIMP 000237-189/2016), que versa sobre apuração de suposto ato de improbidade administrativa.
3.1.333 E-DOC Nº 07010071390202084. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de conversão da notícia de Fato
n° 05/2019 em Procedimento Administrativo nº 01/2020 (SIMP 000346-186/2019), que versa sobre situação de risco de idoso.
3.1.334 E-DOC Nº 07010071393202018. Origem: 8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba -PI. Assunto: comunicação de que instaurou o
Procedimento Administrativo SIMP nº 000171-369/2019, o qual tem por objeto apurar as possíveis irregularidades de infraestrutura na unidade
prisional desta Comarca.
3.1.335 E-DOC Nº 07010071411202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Inquérito Civil n°055/2018 (SIMP 66-063/2018), que versa sobre construção de imóvel em via pública.
3.1.336 E-DOC Nº 07010071413202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato n° 59/2019 (SIMP 000215-174/2019), em Procedimento Administrativo n° 08/2020, crianças em situação de risco.
3.1.337 E-DOC Nº 07010071414202011. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Público Civil nº 021/2019 (SIMP 000091-063.2019, apurar notícia de que a Câmara Municipal de Campo Maior se recusava a julgar as
prestações de contas dos exprefeitos do município pelo menos desde o ano de 2005.
3.1.338 E-DOC Nº 07010071415202041. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 22/2019 (SIMP 000703-095/2019), que versa sobre suposta prática de compras de votos nas eleições para
Conselho Tutelar do Município de São Braz do Piauí.
3.1.339 E-DOC Nº 07010071417202039. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Público Civil nº 001/2019 (SIMP 000117-063/2018), para apurar possível prática de ato de improbidade pelo prefeito de Campo
Maior/PI, consistente na edição de lei criando cargos na administração pública municipal sem observância aos ditames da Lei de
Responsabilidade Fiscal, notadamente, seus arts. 15 e 16.
3.1.340 E-DOC Nº 07010071427202074. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000065-102/2019, que visa averiguar violação e garantir direitos fundamentais do menos Douglas Martins
Sousa.
3.1.341 E-DOC Nº 07010071431202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca -PI. Assunto: comunicação de comunicando o
arquivamento da Notícia de Fato nº 024/2019 (SIMP Nº 000656-173/2019),como objetivo de apurar suposta prática delitiva.
3.1.342 E-DOC Nº 07010071433202021. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 58/2014(SIMP 000181-177/2019), para acompanhar a execução do débito imputado no Acórdão n° 223/16TC/52960/12, referente à Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Pimenteiras/PI, exercício 2012, no montante de R$ 2.708.277,72, ao
(então) gestor, Sr. Romualdo de Sousa Pereira.
3.1.343 E-DOC Nº 07010071439202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal -PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 01/2020 (SIMP 000086-199/2020), que versa sobre acompanhamento de audiência extrajudicial.
3.1.344 E-DOC Nº 07010071441202078. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 02/2020 (SIMP 000098-199/2020), que versa sobre acompanhamento de audiência extrajudicial.
3.1.345 E-DOC Nº 07010071440202023. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de comunicação de
prorrogação de prazo Inquérito Civil n°10/2016(SIMP 099-182/2017), para apurar o uso de máquinas do PAC para fins particulares, em imóvel de
propriedade da ex-prefeita e de seu esposo.
3.1.346 E-DOC Nº 07010071440202023. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de comunicação de
prorrogação de prazo Inquérito Civil n° 13/2017(SIMP 050-182/2017),para possível desvio de recursos municipais, por meio da aquisição de
materiais de construção que,não teriam sido utilizados em obra pública.
3.1.347 E-DOC Nº 07010071440202023. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de comunicação de
prorrogação de prazo Inquérito Civil n° 06/2015(SIMP 084-182/2017) para acompanhar o planejamento e a execução das ações de prevenção e
controle da DENGUE, exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), no âmbito do Município de
Pedro II, em todos os eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização.
3.1.348 E-DOC Nº 07010071440202023. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de comunicação de
prorrogação de prazo Inquérito Civil n° 03/2015 (SIMP 081-182/2017), para ressarcimento aos consumidores que sofreram a interrupção do
fornecimento de energia elétrica pela Eletrobras, em Pedro II.
3.1.349 E-DOC Nº 07010071483202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do Inquérito Civil
n° 021/2015(SIMP 000643-199/2016), apurar irregularidades em licitações praticadas pela Prefeitura de Cocal-PI no ano de 2011.
3.1.350 E-DOC Nº 07010071514202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000140-199/2017, para apurar possível contratação ilícita de escritório de advocacia pelo Município de
Cocal/PI.
3.1.351 E-DOC Nº 07010071559202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 19620/2013(SIMP 000153-199/2017), com o fim de apurar a prática de ilícitos criminais pelo senhor Antônio Lima
de Brito, ex-prefeito de Coca! dos Alves/PI.
3.1.352 E-DOC Nº 07010071562202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000201-101/2019, com o objetivo de garantir o respeito aos direitos fundamentais da deficiente Maiara.
3.1.353 E-DOC Nº 07010071435202011. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao Controle externo da Atividade Policial- GACEP/PI.
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Assunto: comunicação de arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal n° 01/2019 (SIMP 000178-225/2019), o de apurar a prática dos
crimes de tortura e abuso de autoridade supostamente praticados por agentes da Polícia Civil lotados no Grupo de Repressão ao Crime
Organizado- GRECO em face de José Airton Rodrigues.
3.1.354 E-DOC Nº07010071435202011. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao Controle externo da Atividade Policial- GACEP/PI.
Assunto: comunicação de arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal n° 029/2019 (SIMP nº 000081-225/2019), possíveis
irregularidades praticadas pelos Delegados da Delegacia de Prevenção e Repressão à Entorpecentes - DEPRE.
3.1.355 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor na município de Parnaguá/Pl.
3.1.356 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.1.357 E-DOC Nº 07010071335202094. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000038-342/2018, para averiguar a existência dos cargos comissionados da Comissão Permanente de
Licitação da Câmara municipal de Campinas do Piauí/PI.
3.1.358 E-DOC Nº 07010071604202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 02.2012(SIMP 000095-199/2017),para apurar possíveis irregularidades do não repasse integral do duodécimo a
ser repassado para a Câmara de Vereadores de Cocal-PI.
3.1.359 E-DOC Nº 07010071619202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000164-232/2019, noticiando suposto abuso sexual de menor município de Parnaguá /Pl.
3.1.360 E-DOC Nº 07010071621202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
em Procedimento Administrativo SIMP n° 534-156/2019, para averiguar possível situação de risco pessoal e/ou vulnerabilidade social da criança
Jammily Victoria da Cunha Gomes, filha de Jeová Inácio Gomes e Elisángela Cardoso da Cunha.
3.1.361 E-DOC Nº 07010071630202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Administrativo n° 01/2020 (SIMP 000346-186/2019), que versa sobre indícios de que a Sra. Teresinha Félix Sousa é vítima de agressões verbais
e psicológicas praticadas pelos seus familiares.
3.1.362 E-DOC Nº 07010071635202073. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° n°01/2012(SIMP 000111-199/2017), para apurar atraso na prestação de contas do exercício financeiro de 2011
pela gestão do Município de Cocai à Câmara de Vereadores.
3.1.363 E-DOC Nº 07010071637202062. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 67/2018-B(SIMP 001228-089/2018), que versa sobre adolescente em situação de risco.
3.1.364 E-DOC Nº 07010071645202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
de Notícia de Fato SIMP nº 000039-240/2020, que versa sobre suicídio.
3.1.365 E-DOC Nº 07010071641202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil
SIMP n° 000113-088/2019,que versa sobre utilização de maquinário público em propriedade privada, situada na estrada na Localidade
Cacimbinha, supostamente de sua propriedade; Do mesmo modo, o Secretário de Saúde, o Sr. José Genival de Sousa estaria utilizando o
maquinário na construção de um posto de combustível.
3.1.366 E-DOC Nº 07010071667202079. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos -PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 54/2018 (SIMP 000285-088/2018), para acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta n°
05/2018, celebrado no ICP n° 05/2016(000285-088/2018).
3.1.366 E-DOC Nº 07010071687202041. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos -PI. Assunto: comunicação de Instauração do Inquérito Civil
n° 124/2019 (SIMP 001718-361/2019), com o fito de averiguar e apurar a estrutura de funcionamento, condições de trabalho e direitos dos
membros do Conselho Tutelar de Santana-PI, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção de medidas judiciais e/ou extrajudiciais cabíveis.
3.1.367 E-DOC Nº 07010071694202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do Inquérito Civil
Público n° 043/2010 (SIMP 000052-199/2020), instaurado com a finalidade de apurar possíveis atrasos dos vencimentos dos servidores públicos.
3.1.368 E-DOC Nº 07010071690202063. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
notícia de Fato SIMP n° 000001-308/2019, para acompanhamento do cumprimento do TAC nº 011/2019, celebrado por Joscélio Castro Parente
nos autos do Inquérito Civil Público nº 022/2014.000017-063/2014.
3.1.369 07010071690202063. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da notícia de Fato
SIMP n° 000002-308/2019, que versa sobre noticia que a empresa de transporte EXPRESSO GUANABARA LTDA, em prestação de serviço
interestadual, não fornece seus serviços na modalidade leito e executivo no Município de Campo Maior, apenas a modalidade convencional.
3.1.370 E-DOC Nº 07010071690202063. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
notícia de Fato SIMP n° 000010-308/2019,que versa sobre ausência de medidores de consumo de água na localidade Deus me Deu, na zona
rural de Campo Maior, onde aproximadamente 15 famílias consumiriam água sem o pagamento da contraprestação respectiva.
3.1.371 E-DOC Nº 07010071690202063. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
notícia de Fato SIMP n° 000128-063/2019 o fim de apurar possível mora na aposentadoria compulsória do servidor público municipal de Campo
Maior Expedito Alves da Silva.
3.1.372 E-DOC Nº 07010071690202063. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
notícia de Fato SIMP n° 000147-063/2019, para acompanhamento do cumprimento do TAC nº 007/2019, celebrado por Aloísio José de Deus nos
autos do Inquérito Civil Público nº 022/2014.000017-063/2014.
3.1.373 E-DOC Nº 07010071690202063. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
notícia de Fato SIMP n° 000148-063/2019, para acompanhamento do cumprimento do TAC nº 008/2019, celebrado pelo Sr. Bernardo de Sena
Semião nos autos do Inquérito Civil Público nº 022/2014, SIMP 000017-063/2014.
3.1.374 E-DOC Nº 07010071690202063. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
notícia de Fato SIMP n° 000149-063/2019 para acompanhamento do cumprimento do TAC nº 014/2019, celebrado por ANTONIO ALBERTO DA
SILVA nos autos do Inquérito Civil Público nº 022/2014.000017-063/2014.
3.1.375 E-DOC Nº 07010071690202063. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
notícia de Fato SIMP n° 000150-063/2019 para acompanhamento do cumprimento do TAC nº 008/2019, celebrado pelo Sr. Antônio Raimundo
Alves Monteiro nos autos do Inquérito Civil Público nº 022/2014, SIMP 000017-063/2014.
3.1.276 E-DOC Nº 07010071690202063. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
notícia de Fato SIMP n° 000152-063/2019 para acompanhamento do cumprimento do TAC nº 008/2019, celebrado pelo Sr. João da Cruz Chaves
nos autos do Inquérito Civil Público nº022/2014, SIMP 000017-063/2014.
3.1.377 E-DOC Nº 07010071690202063. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
notícia de Fato SIMP n° acompanhamento do cumprimento do TAC nº 009/2019, celebrado por LUIZ Nascimento Elias de Macedo nos autos do
Inquérito Civil Público nº 022/2014.000017-063/2014.
3.1.378 E-DOC Nº 07010071690202063. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
notícia de Fato SIMP n° 000154-063/2019, para acompanhamento do cumprimento do TAC nº 008/2019, celebrado pelo Sr. Paulo Roberto Alves
de Almeida nos autos do Inquérito Civil Público nº 022/2014, SIMP 000017-063/2014.
3.1.379 E-DOC Nº 07010071690202063. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
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notícia de Fato SIMP n° 000217-308/2019, noticiando a suposta ocorrência de assédio moral por parte da direção do Hospital Regional de
Campo Maior para com servidor daquele nosocômio. Informou práticas como troca de turno de trabalho, troca de fechadura de portas,
chamamento por apelido e veiculação de boatos sobre vida privada de funcionário.
3.1.380 E-DOC Nº 07010071690202063. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
notícia de Fato SIMP n° 000218-308/2019 que versa sobre declaração prestado pela Sra. Maria Vieira de Deus Mourão, a qual noticia que há
dois meses o pai do menor W. H. V. P., Sr. Francisco César Lima da Paz, transfere para conta de sua titularidade, benefício assistencial devido
ao adolescente. Assertou a declarante, que é tia do menor e desprende todos os cuidados em favor de W. H. V. P., necessitando do valor do
benefício para gerenciá-lo em favor do mesmo.
3.1.381 E-DOC Nº 07010071690202063. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
notícia de Fato SIMP n° 000236-308/2019 que versa sobre declaração prestado pelo Sr. Cícero Araújo da Silva, noticiando que ocorreria no dia
07 de dezembro de 2019 eleições para a escolha do presidente do bairro Everest em Campo Maior, e que nesta mesma data seria promovido,
por um dos candidatos, um café da manhã, fato este contrário ao estatuto das eleições.
3.1.382 E-DOC Nº 07010071690202063. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
notícia de Fato SIMP n° 001081-060/2019 profissional biomédica Alanna Karinne Cavalcante Ribeiro estaria realizando procedimentos
injetáveis/invasivos em contrariedade à legislação.
3.1.383 E-DOC Nº 07010071690202063. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
notícia de Fato SIMP n° 00177-308/2019, que versa sobre valores exorbitantes na tarifa de energia elétrica de sua residência e solicita medidas
ministeriais para a redução do valor da fatura de energia a patamares anteriores.
3.1.384 E-DOC Nº 07010071696202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 27/2019 (SIMP 000380-267/2019), instaurado para acompanhamento da Sra. Conceição Santana, bem como
para acompanhar suas filhas, Andressa Santana Nascimento, Annie Priscilla da Conceição Santana da Costa e Yanne Kevilly Santana da Costa.
3.1.385 E-DOC Nº 07010071706202038. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato n° 96/2019 (SIMP 000324-174/2019),instaurado para apurar notícia de demora em realização de consulta médica especializada do
menor Yuri Darlan da Silva Cerqueira da Mota, que sofre de Transtorno Opositor e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).
3.1.386 E-DOC Nº 07010071719202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia -PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 113-2019 no Inquérito Civil n° 01/2020 (SIMP N. 000261-306/2019), noticiando possível ilegalidade, consistente no repasse a menor e/ou
a destempo do duodécimo pelo Poder Executivo de Luzilândia à Câmara Municipal, o que violaria princípios da Administração Pública.
3.1.387 E-DOC Nº 07010071731202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de comunicando instauração
do Procedimento Administrativo nº 001/2020 (SIMP 000032-173/2020), com o objetivo de acompanhar o cumprimento do acordo de NãoPersecução Penal n° 022/2019, firmado entre a 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca e o Sr, José Mardone Cardoso Silva.
3.1.388 E-DOC Nº 07010071732202066. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca -PI. Assunto: comunicação de instauração
comunicando instauração do Procedimento Administrativo nº 002/2020 (SIMP 000033-173/2020), com o objetivo de acompanhar o cumprimento
do acordo de Não-Persecução Penal n° 23/2019 firmado entre a 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca e o Sr, Antônio Kleberth Magalhães de
Carvalho.
3.1.389 E-DOC Nº 07010071763202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo SIMP nº 001013-089/2018, para averiguar a paternidade da criança Gyullya Victória de Moura Barros.
3.1.390 E-DOC Nº 07010071801202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
Prazo do Inquérito Civil SIMP n° 000042-342/2018), para fins de averiguar a contratação do escritório de advocacia Carneiro e Carneiro
Advogados, sem licitação pelo município de Campinas do Piauí.
3.1.391 E-DOC Nº 07010071815202055. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis -PI. Assunto: comunicação de Procedimento
Administrativo n° 15/2018 (SIMP 000189-267/2018), instaurado com o fito de acompanhar o menor Danilo da Silva Sousa, que apresentava
problemas de comportamento, conforme relatado pelo Conselho Tutelar do município de Vera Mendes.
3.1.392 E-DOC Nº 07010071424202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de Ação Civil
Pública nº 0800018-87.2020.8.18.0073, que versa sobre para apuração das irregularidades constatadas pelo servidor no dia da votação.
3.1.393 E-DOC Nº 07010071424202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação Ação Civil
Pública nº 0800019-72.2020.8.18.0073, que versa sobre para apuração das irregularidades constatadas pelo servidor no dia da votação.
3.1.394 E-DOC Nº 07010071424202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação Ação Civil
Pública nº 0800020-57.2020.8.18.0073, que versa sobre para apuração das irregularidades constatadas pelo servidor no dia da votação.
3.1.395 E-DOC Nº 07010071424202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação Ação Civil
Pública nº 0800021-42.2020.8.18.0073, que versa sobre para apuração das irregularidades constatadas pelo servidor no dia da votação.
3.1.396 E-DOC Nº 07010071818202099. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato n° 117/2019 (SIMP 000420-174/20190), para apurar notícia de queijaria na zona rural do município de São José do Divino, onde
não apresenta condições de higiene no estabelecimento.
3.1.397 E-DOC Nº 07010071820202068. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 60/2018 (SIMP 000644-090/2018), tem por objeto a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis da pessoa idosa
Helena da Silva Dantas,
3.1.398 E-DOC Nº 07010071820202068 Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 20/2019 (SIMP 000034-088/2019), que versa sobre apreciação da notícia de possível poluição ambiental, situação provocada
em virtude do acúmulo de lixo e objetos pelo Sr. Francisco Mendes Gonçalves".
3.1.399 E-DOC Nº 07010071824202046. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de instauração de do
Procedimento Administrativo SIMP n° 00143-100/2020, para averiguar condição de negligência familiar do idoso Cícero Rodrigues de Sousa, e,
uma vez assim demonstrado, garantir a proteção de seus direitos fundamentais, a luz dos princípios constitucionais, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais necessárias.
3.1.400 E-DOC Nº 07010071837202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de instauração de instauração
de Procedimento Administrativo n° 08/20 (SIMP 00002-101/2020), para fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento das Unidades
Básicas de Saúde do Município de Floriano, à luz dos princípios da Administração Pública, bem como tomar todas as medidas extrajudiciais e
judiciais necessárias para a garantia do direito à saúde dos usuários do SUS.
3.1.401 E-DOC Nº 07010071847202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha -PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito
Civil n° 26/2019 (SIMP 000114-164/2017), tendo como objetivo acompanhar a constituição do Conselho Municipal sobre Drogas "COMAD" no
Município de Batalha/PI, já criado pela Lei Municipal ti° 715/2011.
3.1.402 E-DOC Nº 07010071852202063. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº
65/2019 (SIMP 000186-107/2019), que visa apurar possível omissão da Prefeitura Municipal de Oeiras/PI, no fornecimento e/ou abastecimento
de água no Assentamento Puçás, zona rural do município de Oeiras/PI.
3.1.403 E-DOC Nº 07010071866202087. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha -PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório em Inquérito Civil n° 20/2019 (SIMP 000103-164/2018), com o objetivo de apurar noticia de possível ato improbidade administrativa
praticado no âmbito deste Município.
3.1.404 E-DOC Nº 07010071143202088. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito
Civil n° 01/2020 (SIMP 10-161/2020), para averiguar a legalidade dos procedimentos licitatórios que precederam a celebração dos contratos
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firmados entre, F Rodrigues Feiras e Eventos Ltda, F R Silva Costa e Cia Ltda Epp, Ivone Eventos Eirelli, Thiago S Da Silva E O Município De
Esperantina- Pi, no exercício de 2019.
3.1.405 E-DOC Nº 07010071879202056. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de comunicação conversão de
Notícia de Fato em Procedimento Administrativo n° 002/2020 (SIMP 358-155/2019) instaurado para apurar suposto crime de pertubação da
tranquilidade (art. 65), quanto a pertubação do trabalho e do sossego alheios (art. 42) - contravenções penais.
3.1.406 E-DOC Nº 07010071888202047. Origem: Ouvidoria-Geral do Ministério Público -PI. Assunto: manifestação em anexo,recebida nesta
Ouvidoria, tratando de elogio ao desempenho profissional do Procon- MP/PI.
3.1.407 E-DOC Nº 07010071892202013. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
do Procedimento Administrativo n° 13/2019 (SIMP 000389-095/2019), objetivando acompanhar as eleições dos membros do Conselho Tutelar de
Dom Inocêncio - PI, realizadas em outubro de 2019.
3.1.408 E-DOC Nº 07010071904202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 003/2020 (SIMP 408-155/2019), instaurado para apurar suposto crime de estelionato.
3.1.409 E-DOC Nº 07010071922202083. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° nº 108/2019 (SIMP 000663-310/2019), suposta situação de vulnerabilidade.
3.1.410 E-DOC Nº 07010071922202083. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato n° 199/2019 (SIMP 001697-310/2019), que versa sobre guarda de criança.
3.1.411 E-DOC Nº 07010071922202083. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 100/2019 (SIMP 000185-310/2019), para acompanhar situação de possível vulnerabilidade de menor.
3.1.412 E-DOC Nº 07010071922202083. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 122/2019 (SIMP 001437-310/2019), que versa sobre investigação de paternidade.
3.1.413 E-DOC Nº 07010071927202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 120/2020 (SIMP 108-065/2018), com a finalidade ade apurar suposta irregularidade na obra de urbanização da orla do Rio
Igaraçu, em vista da ausência alvará de construção.
3.1.414 E-DOC Nº 07010071929202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório SIMP n° 000242-101/2019, que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.415 E-DOC Nº 07010071951202045. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato em Procedimento Administrativo SIMP n° 000368-237/2019, para fins de acompanhar a situação de vulnerabilidade e possível
violência vivido pelo idoso José Ferreira da silva, município de Simplício Mendes.
3.1.416 E-DOC Nº 07010071982202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 119/2018 (SIMP 000479-310/2018), com o objetivo de apurar suposta deficiência estrutural do Conselho Tutelar de
Capitão Gervásio Oliveira.
3.1.417 E-DOC Nº 07010071989202018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União -PI. Assunto: comunicação conversão do Procedimento
Preparatório n° 18/2018 (SIMP 000239-141/2018), que versa sobre recusa de nomeação de concursado, Edital 2015.
3.1.418 E-DOC Nº 07010071996202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório n° 021/2018 (SIMP 000238-143/2018), em Inquérito Civil, que versa sobre campanha de vacinação, Influenza (gripe).
3.1.419 E-DOC Nº 07010071997202064. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo de
Notícia de fato SIMP n° 000300-101/2019, com o escopo de averiguar irregularidade na existência de esgoto a céu aberto proveniente de um
cano residencial que está despejando água e detritos diretamente nas águas do Rio Parnaíba.
3.1.420 E-DOC Nº 07010071998202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 000284-101/2019, com o escopo de averiguar a existência de esgoto a céu aberto na Rua Raimundo Castro, Bairro
Caixa D'água, Floriano, o que viola, em tese, o Código de Posturas, a Legislação Ambiental e a Saúde dos moradores circunvizinhos.
3.1.421 E-DOC Nº 07010072006202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 000250-101/2019, com o escopo de averiguar possível ocorrência de ilegalidade na realização de bingos pela
empresa Associação Renascer Vidas, cujo nome fantasia é "Prêmio Facim", tendo como entidade beneficiada a Lions Clube de Floriano.
3.1.422 E-DOC Nº 07010072045202068. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000151-101/2018, instaurado com a finalidade de acompanhar a execução do Convênio nº 001/2018/SDR,
cujo objeto é a construção do Matadouro Público de Floriano.
3.1.423 E-DOC Nº 07010072043202079. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
Procedimento Investigatório Criminal n° 01/2019 (SIMP 000432-060/2017), que a Notícia de que o ex-prefeito municipal de Campo Maior/PI, teria
aumentado despesas com pessoal em seus últimos 180 (cento e oitenta) dias de mandato, em tese, via contratação de organização social.
3.1.424 E-DOC Nº 07010072051202015. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório em inquérito Civil n° SIMP 001872-019/2019, para apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a
cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas
funções institucionais.
3.1.425 E-DOC Nº 07010072060202014. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 001/2018 (SIMP 86-077/2018), e acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela Delegacia Regional de
Polícia Civil de Piripiri-PI.
3.1.426 E-DOC Nº 07010070456202019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação da
Notícia de Fato 192/2019 (SIMP 001660-310/2019, apuração de necessidade de tratamento psiquiátrico para filho.
3.1.427 E-DOC Nº 07010072067202028. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação da
Notícia de Fato n° 219/2019 (SIMP 001879-310/2019), supostas irregularidades em concurso público do município de lagoa do barro do piauí.
3.1.428 E-DOC Nº 07010072068202072. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de Inquérito Civil nº 125/2018 (SIMP 000993-310/2018), apurar suposta prática de nepotismo pelo investigado.
3.1.429 E-DOC Nº 07010072086202054. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 33/2019 (SIMP 000708-060/2019), crianças negligenciadas pelos seus genitores.
3.1.430 E-DOC Nº 07010072096202091. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação instauração pelo
Ministério Público de Procedimento Administrativo para acompanhar o cumprimento de cláusulas de termo de ajustamento de conduta, que o
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Campo Maior - SAAE celebrou, no dia 21 de janeiro de 2015, o Termo de Ajustamento de Conduta nº
001/2015, nos autos do Inquérito Civil nº 021/2014(SIMP 000094-063/2014), em que se comprometeu à adoção de medidas com vistas à
regularização do funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto do Renascer II.
3.1.431 E-DOC Nº 07010072106202097. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 79/2019 (SIMP 001085-060/2019), com base na reclamação apresentada pela Sra. Nilselene Gomes da Costa na
Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior/PI, noticiando que deseja ser responsável pelo seu pai, o Sr. Antônio José Lopes da Costa,
tendo em vista que o idoso sofre maus-tratos por parte de seus atuais responsáveis Josias e Ana Rita.
3.1.432 E-DOC Nº 07010072114202033. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 02/2017(SIMP 000645-089/2018), com a finalidade de acompanhar as crianças Daylan Gilson Rodrigues dos Santos Sousa e
Geyse Dália Rodrigues dos Santos Sousa.
3.1.433 E-DOC Nº 07010072117202077. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de de arquivamento do
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Procedimento Administrativo n° n° 66/2019 (SIMP 000963-060/2019), proteção aos direitos de crianças e adolescentes.
3.1.434 E-DOC Nº 07010072120202091. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Inquérito Público Civil n° 064/2018 (SIMP 000098-063/2018), a fim de tratar sobre a celebração de eventual Termo de Ajustamento de
Conduta - TAC com o objetivo de ajustar as publicações do RREO e do RGF aos prazos impostos pelos arts. 52 e 54 da Lei de Responsabilidade
Fiscal.
3.1.435 CHANCELA N° 889/2020. Origem: Ministério Público do Estado do Piauí Corregedoria Geral-PI. Assunto: Relatório de Visita de Inspeção
na 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI.
3.1.436 E-DOC Nº 07010072134202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa o Inquérito Civil nº 42/2019 (SIMP 000343-174/2019) e Inquérito Civil nº 03/2020 (SIMP 000331-174/2019), que versa sobre
incômodo sonoro.
3.1.437 E-DOC Nº 07010072135202059. Origem: 21ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 46/2019 (SIMP 000069-035/2019), que tem por objeto os fatos contidos no Relatório encaminhado pelo II
Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, noticiando possível situação de risco vivenciada pela criança Maria Luiza de Araújo
Castro, nascida em 22.03.2012, filha de Cid de Araújo Castro e Nilvânia Renata de Araújo
3.1.438 E-DOC Nº 07010072141202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000016-342/2019, que versa sobre Processo de Escolha do Conselho Tutelar no Município de Santo
Inácio/PI.
3.1.439 E-DOC Nº 07010072152202096. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 039/2015(SIMP 000130-189/2015),que versa sobre irregularidades no uso, funcionamento e prestação de serviços no cemitério
público do município de Paulistana.
3.1.440 E-DOC Nº 07010072156202074. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil SIMP nº 000097-164/2017, com o escopo de apurar o cumprimento do art. 24 da Lei n° 9.394/96, no âmbito das escolas públicas
municipais de Batalha-PI, no ano de 2016.
3.1.441 E-DOC Nº 07010072166202018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil
n° 03/2020 (SIMP 000313-107/2019), com o fito de apurar possível situação de poluição por manutenção de resíduos sólidos(lixão), em terreno
de propriedade privada.
3.1.442 E-DOC Nº 07010071887202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 119/2019 (SIMP 000190-088/2018), que versa sobre assunto sigiloso.
3.1.443 E-DOC Nº 07010072162202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São joão do Piauí-PI. comunicação arquivamento do Procedimento
Investigatório Criminal nº 06/2019 (SIMP 000123-191/2018), apurar suposta prática de crime de furto de aparelhos celulares e botijões de gás.
3.1.444 E-DOC Nº 07010071996202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de declínio de
atribuição do Procedimento Investigatório Criminal nº 16/2019 (SIMP 000534-191/2019) com o objetivo de apurar suposta prática de crime de
apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, CP).
3.1.445 E-DOC Nº 07010071996202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação comunicação de
declínio de atribuição da Notícia de Fato nº 76/2019 (SIMP 000669-191/2019) com o objetivo de apurar suposta prática de crime de apropriação
indébita previdenciária (art. 168-A, CP).
3.1.446 E-DOC Nº 07010072178202034. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 76/2019 (SIMP 001072-060/2019),, noticiando a preocupação do órgão com a situação
vivenciada pela criança Luís Renato Alves de Oliveira que sempre morou com o pai, Sr. Francisco Gomes de Oliveira e a avó paterna, Sra.
Raimunda Alves da Silva Oliveira, em um ambiente saudável e acolhedor, porém a mãe biológica da criança, Sra. Maria de Deus Alves Costa,
vem tentando, de forma insistente ter contato com a criança.
3.1.447 E-DOC Nº 07010072186202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de conclusão do
Procedimento Investigatório Criminal n° SIMP nº 000154-080/2018, com o objetivo de apurar crimes de coação no curso do processo e
ameaça,praticados pelo Sr. Marcos Faria Santos Coelho, foi concluído com o oferecimento de denúncia perante a Vara Única da Comarca de
Bom Jesus-PI.
3.1.448 E-DOC Nº 07010072187202025. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento do Procedimento Administrativo n° 77/2019 (SIMP 001082-060/2019), que tem como objetivo verificar o Requerimento de Antônia
Maria Duarte da Silva solicitando a devolução da guarda de seus filhos menores.
3.1.449 E-DOC Nº 07010072193202082. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato n° 31/2019 em Procedimento Administrativa n° 02/2020 (SIMP: 000625-150/2019), tendo por objeto apurar possível situação de
risco vivenciada por menor.
3.1.450 E-DOC Nº 07010072191202093. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Administrativo em Inquérito Civil n° 01/2020 (SIMP 000102-199/2017), para sanar informalidade.
3.1.451 E-DOC Nº 07010072211202026. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de promoção de arquivamento da
Notícia de Fato n° 59/2019 (SIMP: 001141-199/2019), que versa sobre situação de risco de menor.
3.1.452 E-DOC Nº 07010072212202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de promoção de arquivamento da
Notícia de Fato n° 47/2019 (SIMP 000896-199/2019), que versa sobre suposto abuso sexual de menor.
3.1.453 E-DOC Nº 07010072213202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da notícia de
Fato n° 28/2019 (SIMP 000545-199/2019), com base na denúncia registrada no Disque Direitos Humanos.
3.1.454 E-DOC Nº 07010071839202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 46/2019 (SIMP 000174-062/2019), com a finalidade de apurar se o Município de Nossa Senhora de Nazaré vem
disponibilizando serviço de apoio pedagógico especializado aos alunos portadores de necessidades especiais na rede municipal de ensino.
3.1.455 E-DOC Nº 07010071839202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 63/2019 (SIMP 001338-060/2018), que versa sobre crianças negligenciadas pelos genitores.
3.1.456 E-DOC Nº 07010071839202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 017/2019 (SIMP 000120-062/2019), que versa sobre Processo Unificado da Eleição do Conselho Tutelar de
Sigefredo Pacheco.
3.1.457 E-DOC Nº 07010071839202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 59/2018 (SIMP 000273-062/2018), que versa sobre tratamento de saúde.
3.1.458 E-DOC Nº 07010071839202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 95/2019 (SIMP 000148-062/2019), que versa sobre situação de vulnerabilidade vivenciada pela adolescente
Quezia Melo (17 anos), que vinha sofrendo físicas perpetradas por sua genitora, a Sra. Quele.
3.1.459 E-DOC Nº 07010072218202048. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Preparatório n° 01/2020 (SIMP: 000056-150/2020), tendo por escopo apurar e fiscalizar eventual utilização de recursos públicos
municipais para realização de festas e shows artísticos, mo pré carnaval e carnaval de 2020 no município de Demerval Lobão.
3.1.460 E-DOC Nº 07010072132202015. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial- GACEP/PI. Assunto:
comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo n° 01/2018 (SIMP: 000032-225/2018), instaurado no âmbito do GACEP, com o fito
de realizar acompanhar o Projeto "Polícia Militar - Capacitar para servir - uma via de mão dupla", referente ao Plano Geral de Atuação do
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Ministério Público do Estado do Piauí no biênio 2018-2019.
3.1.461 E-DOC Nº 07010072226202094. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de declínio de atribuição do
Procedimento Administrativo de SIMP 000054-102/2019, para averiguar violação e garantir direitos fundamentais das crianças Gabriela Sousa
Silva, Gabriel Sousa Silva, Jardel Sousa Silva, Maria Victória Sousa Silva, Maria da Glória Sousa Silva e Ariele, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis, caso sejam necessárias para a garantia dos direitos fundamentais.
3.1.462 E-DOC Nº 07010072228202083. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório n° 02/2020 (SIMP: 000057-150/2020), tendo por escopo apurar e fiscalizar eventual utilização de recursos públicos
municipais para realização de festas e shows artísticos, mo pré carnaval e carnaval de 2020 no município de Lagoa do Piauí.
3.1.463 E-DOC Nº 07010072229202028. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato n° 41/2019 (SIMP: 000740-150/2019), que versa sobre averiguação de possível situação de risco vivenciada por idosa.
3.1.464 E-DOC Nº 07010072246202065. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 12/2019 (SIMP: 000491-089/2019), para acompanhar mensalmente o Complexo de Defesa de Cidadania de Picos.
3.1.465 E-DOC Nº 07010072266202036. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação arquivamento do
Procedimento Administrativo para Termo de Ajustamento de Conduta nº 021/2019 (SIMP: 000048-063/2019), com a finalidade de adequar as
condições de estrutura e atendimento da Maternidade Sigefredo Pacheco.
3.1.466 E-DOC Nº 07010072269202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de prazo do
Inquérito Civil SIMP n° 001840-055/2017, que versa sobre fiscalização sobre eventual usurpação de função de agentes de guarda civil por vigias
do Município de Parnaíba (PI).
3.1.467 E-DOC Nº 07010072289202041. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Público Cívil nº 001/2019 (SIMP: 000023-061.2019), r para a busca de meios com vistas à busca de soluções para a problemática das
constantes fugas de presos da carceragem da 5ª Delegacia Regional de Polícia (Campo Maior/PI), facilitadas, notadamente, pelas péssimas
condições do edifício da carceragem.
3.1.468 E-DOC Nº 07010072290202075. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação arquivamento de
Procedimento Administrativo n° 30/2019 (SIMP 000382-267/2019), instaurado para acompanhar o cumprimento da Recomendação n° 54/2016,
expedida pelo Ministério Público Federal ao Município de Isaías Coelho.
3.1.469 E-DOC Nº 07010072296202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicar a conversão da Notícia de Fato
n° 53/2019 (SIMP 000673-267/2019), em Procedimento Administrativo,para acompanhar a situação dos beneficiários do TFD do município de
Isaías Coelho.
3.1.470 E-DOC Nº 07010072298202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000570-080/2017, instaurado para acompanhar as demandas oriundas da Penitenciária Dom Abel Alonso
Nunez, notadamente as registradas a partir das visitas realizadas á Unidade Prisional.
3.1.471 E-DOC Nº 07010072299202086. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato n° 61/2019 (SIMP: 000798-267/2019, que versa sobre proposta de Acordo de Não Persecução Penal ao investigado Obede
Manoel de Sousa Silva.
3.1.472 E-DOC Nº 07010072223202051. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial-PI. Assunto: comunicação
de instauração Procedimento Administrativo de Auxílio nº 04/2020 (SIMP 000008-225/2020), sob decretação de sigilo.
3.1.473 E-DOC Nº 07010072223202051. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial-PI. Assunto: comunicação
de instauração Procedimento Administrativo de Auxílio n° 05/2020 (SIMP 000010-225/2020), sob decretação de sigilo.
3.1.474 E-DOC Nº 07010072302202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato n° nº 50/2019 (SIMP: 000305-174/2019) em Procedimento Administrativo nº 11/2020, para apurar notícia da Sra. Rosália da Silva Brito,
sobrinha do Sr. Benedito Francisco de Araújo, idoso, deficiente visual e físico, que deseja o imediato desabrigamento do mesmo, visto que possui
interesse em ser curadora do idoso.
3.1.475 E-DOC Nº 07010072313202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000656-237/2017, possível paralisação no transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino de
Simplício Mendes.
3.1.476 E-DOC Nº 07010072315202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação Notícia de Fato n° 52/2019
(SIMP 000668-267/2019), em Procedimento Administrativo, para acompanhar o problema de animais soltos nas vias municipais de Vera
Mendes/PI.
3.1.477 E-DOC Nº 07010072324202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 01/2020 (SIMP 000346-186/2019), para acompanhamento de idosa em possível situação de risco e
vulnerabilidade social.
3.1.478 E-DOC Nº 07010072329202054. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação Arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 000150-264/2017, que versa sobre apuração de possível abandono de menor adolescente vivendo em situação
de risco, no município de Socorro do Piauí/PI.
3.1.479 E-DOC Nº 07010072338202045. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Fronteiras-PI. Assunto: comunicação de conversão de Notícia de
Fato (SIMP 000723-212/2019), em Procedimento de Investigação Criminal nº 03/2020, cujo objeto é apurar suposto crime de tráfico de drogas,
com autoria imputada ao Sr. Raimundo Morais de Lima Neto.
3.1.480 E-DOC Nº 07010072343202058. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 87/2019 (SIMP 000041-222/2019), o crime de documento falsificado ou alterado para fins eleitorais, conduta que
se enquadra no tipo penal previsto no art. 353 do Código Eleitoral.
3.1.481 E-DOC Nº 07010072344202019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 89/2019 (SIMP 000306-174/2019), em Procedimento Administrativo para apurar notícia do aluno Darielton da Silva Oliveira possui 4
(quatro) suspensões por badernas em sala de aula, desrespeito com professores, vandalismo e agressões em sala de aula.
3.1.482 E-DOC Nº 07010072353202093. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato n° 86/2019 (SIMP 000303-174/2019), em Procedimento Administrativo nº 10/2020, para apurar notícia de agressão física provocada pela
adolescente Raiane Alves Linhares contra a aluna Amanda do Nascimento na Unidade Escolar São João Batista, localizada no município de São
João da Fronteira.
3.1.483 E-DOC Nº 07010072362202084. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato em Procedimento Administrativo n° 87/2019 (SIMP 000304-174/2019), para apurar regularização de guarda dos menores Francisco Lucas
Fernandes da Silva e Francisca Tatiane Fernandes da Silva localizados no município de São João da Fronteira.
3.1.484 E-DOC Nº 07010072366202062. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil SIMP n° 000088-164/2017, para apurar irregularidades na implantação de loteamento no Município de Batalha-PI.
3.1.485 E-DOC Nº 07010072372202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação Prorrogação de Prazo da
Notícia de Fato SIMP nº 000090-065/2019, que versa sobre apuração de verbas destinadas à clínica de diálise UNIRIN por parte da Prefeitura de
Parnaíba-PI.
3.1.486 E-DOC Nº 07010072376202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n° 03/2020 (SIMP 000117-100/2020), para averiguação violação e garantir direitos fundamentais da criança Maria
Vitoria Rezende, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, caso sejam necessárias para a garantia dos direitos
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fundamentais.
3.1.487 E-DOC Nº 07010072377202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato SIMP n° 0000759-240/2019, noticiando possível situação de risco e/ou vulnerabilidade social da criança C. E. V. C. (07 anos),
uma vez que o genitor da supracitada criança estaria em bares e deixando o menor só em casa.
3.1.488 E-DOC Nº07010072377202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP n° 000321-177/2018, a situação de vulnerabilidade vivenciada pelo menor Ronaldo Alves dos Reis, de 16
anos à época.
3.1.489 E-DOC Nº 07010072379202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000680-237/2017, instaurado para fins de acompanhar o cumprimento à legislação municipal n° 001/2015
de Simplício Mendes/PI.
3.1.490 E-DOC Nº 07010072382202055. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Inquérito Civil de SIMP n° 000141-101/2018, finalidade de averiguar a existência de irregularidades na prestação dos serviços educacionais pelas
escolas públicas municipais, com violação.
3.1.491 E-DOC Nº 07010072383202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000130-237/2018, instaurado para fins de acompanhar o pagamento do TFD (tratamento fora do domicílio),
à Sra. Cristiane de Sousa Soares, a qual alega atraso em seu repasse, município de Simplício Mendes/PI.
3.1.492 E-DOC Nº 07010072387202088. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação prorrogação do prazo do
Inquérito Civil nº 02/2019 (SIMP: 000013-174/2019), que tem como assunto apurar notícia de recusa injustificada por fornecimento de energia
elétrica para a localidade cantinho pela companhia Energética do Piauí - CEPISA.
3.1.493 E-DOC Nº 07010072388202022. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de conversão do Inquérito civil
em Procedimento Administrativo SIMP n° 000236-164/2017, que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.494 E-DOC Nº 07010072386202033. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil
n° 01/2020 (SIMP: 000387-107/2019), com o fito de verificar os devidos licenciamentos e autorizações de funcionamento do empreendimento
denominado Posto Ok, no município de São Francisco do Piauí.
3.1.495 E-DOC Nº 07010072392202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de instauração do inquérito Civil
n° 02/2020 (SIMP 000120-199/2017), para sanar informalidade.
3.1.496 E-DOC Nº 07010072394202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do inquérito Civil
n° 02/2020 (SIMP 000120-199/2017), informações sobre as licenças necessárias para o funcionamento do posto de gasolina Francisco Vieira
Pereira Combustíveis, passando posteriormente a ter o nome fantasia de Posto Dois Irmãos, de propriedade de Francisco Vieira Pereira, situado
no município de Cocal dos Alves-PI.
3.1.497 E-DOC Nº 07010072404202087. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquéritos Civil n° 046/2018 (SIMP 000088-063/20180), que versa sobre omissão de informação.
3.1.498 E-DOC Nº 07010072438202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público SIMP n° 000144-101/2018, instaurado com a finalidade de averiguar a existência de irregularidades na prestação dos
serviços educacionais pelas escolas públicas municipais.
3.1.499 E-DOC Nº 07010072446202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil
Público n° 04/2012(SIMP 000102-199/2017), o instaurado a partir das informações constante no oficio n° 23/2012 encaminhado pela Vereadora
Marilene da Silva Almeida, no qual foram relatadas possíveis irregularidades na concessão de excessiva de diárias ao então presidente da
Câmara Municipal de Cocal, Eliomar dos Santos Silva, no período de seu primeiro ano como gestor, assim como a outros servidores.
3.1.500 E-DOC Nº 07010072456202053. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
n° 06/2020 (SIMP: 00391-107/2019, com o fito de apurar possível omissão do Prefeito Municipal de São João da Varjota-PI.
3.1.501 E-DOC Nº 07010072487202012. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil n° 26/2019 (SIMP: 000089-063/2019), que versa sobre valores inferiores ao do orçamento.
3.1.502 E-DOC Nº 07010072488202059. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil n° 122/2019 (SIMP 001333-310/2019), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.503 E-DOC Nº 07010072489202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil n° 049/2019 (SIMP 000488-310/2018), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.504 E-DOC Nº 07010072495202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório n° 05/2020 (SIMP 002508-100/2019), para averiguar ocorrência de irregularidade na prestação de contas da Câmara
Municipal de São José do Peixe, notadamente o descumprimento da Resolução nº 01/2015, que prevê o reajuste de 14% (catorze por cento) no
subsídio dos vereadores, tendo em vista que a variação dos subsídios no ano de 2015 alcançou 50% (cinquenta por cento) em relação ao
recebido no exercício de 2014, sem a devida norma legal, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de
comprovação de violação da legislação pertinente.
3.1.505 E-DOC Nº 07010072501202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 37-2019 (SIMP 000376-306/2019), com o objetivo de acompanhar o trâmite necessário para ser reconhecida a
paternidade do menor L.B.S.
3.1.506 E-DOC Nº 07010072500202025. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Valença-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 02/2017(SIMP 000083-176/2016), instaurado para "fomentar a criação do Conselho de Segurança Pública CONSEG - na cidade de Lagoa do Sitio", visando o fortalecimento do controle social como uma das estratégias de prevenção e repressão da
criminalidade.
3.1.507 E-DOC Nº 07010072503202069. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil
n° apuração de possível irregularidade na cobrança de taxa semanal aos feirantes do Município de Cocal-PI.
3.1.508 E-DOC Nº 07010072506202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Valença-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 4/2015(SIMP 000084-176/2016), instaurado para "fomentar a criação do Conselho de Segurança Pública CONSEG - na cidade de Novo Oriente-PI", visando o fortalecimento do controle social como uma das estratégias de prevenção e repressão da
criminalidade.
3.1.509 E-DOC Nº 07010072511202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório SIMP n° 000283-101/2019, com a finalidade de averiguar ocorrência de irregularidade administrativa por parte da
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Arraial.
3.1.510 E-DOC Nº 07010072528202062. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de Termo de Ajustamento de
Conduta nº 002/202, Inquérito Civil nº 09/2015(SIMP 000142-182/2017), que versa sobre ação de improbidade c/c ressarcimento ao erário em
desfavor de servidora.
3.1.511 E-DOC Nº 07010072538202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Valença-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 02/2015(SIMP 000082-176/2016), trata-se de Procedimento de Procedimento Administrativo instaurado para
solicitar e acompanhar a criação e funcionamento do Conselho de Segurança Pública de Valença do Piauí-PI.
3.1.512 E-DOC Nº 07010072541202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 40/2019 (SIMP 000385-306/2019), visando a proteção integral à pessoa idosa, consoante disposições legais
inserias no Estatuto do Idoso.
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3.1.513 E-DOC Nº07010072544202055. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Administrativo n° 06/2020 (SIMP 00204-101/2019), acompanhar e fiscalizar a execução contrato celebrado entre a Universidade Estadual do
Piauí - UESPI e a empresa LIMPEL Serviços Gerais Ltda, notadamente o atraso salarial dos funcionários que prestam serviços no Campus Dra.
Josefina Demes, bem como tomar todas as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia do cumprimento da legislação
pertinente.
3.1.514 E-DOC Nº 07010072545202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de Procedimento Administrativo
n° 39/2019 (SIMP 82-199/2017), com o objetivo de acompanhar o efetivo pagamento dos débitos imputados pela Corte de Contas, no Processo
TC-E n° 048141/2012, contra ex-gestoras do FUNDEB, FMS e FMAS do Município de Cocal-PI, exercício financeiro 2011.
3.1.515 E-DOC Nº 07010072552202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de Ação Civil Pública no
âmbito do Inquérito Civil n° 30/2013(SIMP 000198-267/2018), para investigação de contratação de bens e serviços de transporte sem licitação ou
procedimento de dispensa de procedimento licitatório pelo ex prefeito de Isaías Coelho-PI, Euilson Rodrigues Moreira.
3.1.516 E-DOC Nº 07010073262202075. Origem: Ouvidoria do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de manifestação recebida na
ouvidoria que versa sobre elogios.
3.1.517 E-DOC Nº 07010072555202035. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Inquérito Civil nº 12/2018 (SIMP 000454-174/2016), que tem como assunto apurar notícia de descumprimento do preceito constitucional do
concurso público.
3.1.518 E-DOC Nº 07010072554202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de Inquérito Civil Público nº
16/2019 (SIMP 000110-306/2019), para apurar fato que possa autorizar a tutela de interesses ou direitos a cargo do Ministério Público.
3.1.519 E-DOC Nº 07010072559202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 88/2019, em Procedimento Administrativo n° 39/2019 (SIMP 000172-306/2019), em situação a qual percebe-se nítido estado de
vulnerabilidade dessas pessoas.
3.1.520 E-DOC Nº 07010072562202037. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 04/2017(SIMP 000080-176/2016), instaurado para solicitar e acompanhar a criação e funcionamento do Conselho
Municipal sobre Drogas de Valença do Piauí-PI.
3.1.521 E-DOC Nº 07010072565202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
nº 26-2019, em Procedimento Administrativo n° 18/2019 (SIMP 000248-246/2019), que versa sobre notícia de que o Hospital Regional de
Luzilândia Gerson Castelo Branco estaria dispensando os resíduos sólidos hospitalares em aterro precário, numa área da cidade ou de suas
adjacências, ocasionando prejuízos e perigos incontornáveis à saúde e ao meio ambiente.
3.1.522 E-DOC Nº 07010072567202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Fronteiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento de Investigação Criminal nº 04/2020 (SIMP 34-212/2020), objeto é apurar supostos crimes tipificados no artigo 15 da Lei nº
10.826/03 e no art. 140, § 3º, do Código Penal, com autoria imputada ao Sr. Valdivino Pereira de Alencar.
3.1.523 E-DOC Nº 07010072570202083. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito
Civil nº 22/2019 (SIMP 000384-306/2019), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.524 E-DOC Nº 07010072592202043. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil SIMP n° 000009-164/2018, instaurado com o objetivo de fazer análise estrutural da educação pública no município de Batalha-PI,
na forma do protocolo de intenções firmado entre MPPI e MPF (Programa Ministério Público pela Educação — MPEDUC).
3.1.525 E-DOC Nº 07010072583202052. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000058-102/2019, aberta para possível situação de vulnerabilidade e negligência aos menores Ezequiel
Lima da Silva, Maria Lúcia Lima da Silva e Mizael Lima da Silva e tem por finalidade a averiguação extrajudicial de direitos e violação e garantir
direitos fundamentais dos menores.
3.1.526 E-DOC Nº 07010072601202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 081/2019 (SIMP 00588-310/2019), que versa sobre investigação de paternidade.
3.1.527 E-DOC Nº 07010072601202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 083/2019 (SIMP 000587-310/2019), que versa sobre investigação de paternidade.
3.1.528 E-DOC Nº 07010072601202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 082/2019 (SIMP 000589-310/2019), que versa sobre investigação de paternidade.
3.1.529 E-DOC Nº 07010072601202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 063/2019 (SIMP 000374-310/2019) que versa sobre acompanhamento de Eleição Para Conselho Tutelar - 2019.
3.1.530 E-DOC Nº 07010072601202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 061/2019 (SIMP 000372-310/2019), que versa sobre acompanhamento de Eleição Para Conselho Tutelar - 2019.
3.1.531 E-DOC Nº 07010072620202022. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
Notícia de Fato n° 221/2019 (SIMP 001926-310/2019), que versa sobre supostos problemas em obras de saneamento básico de São João do
Piauí.
3.1.532 E-DOC Nº 07010072620202022. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação da
Notícia de Fato n° 215/2019 (SIMP 001862-310/2019), suposta irregularidade no cargo de Controlador da Câmara Municipal de Nova Santa Rita.
3.1.533 E-DOC Nº 07010072620202022. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação da
Notícia de Fato n° 206/2019 (SIMP 001821-310/2019), que versa Suposta situação de vulnerabilidade de crianças.
3.1.534 E-DOC Nº 07010072620202022. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de n° 202/2019 (SIMP 001700310/2019), que versa suposta situação de vulnerabilidade de criança.
3.1.535 E-DOC Nº 07010072620202022. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de Notícia de Fato n° 214/2019
(SIMP 001861-310/2019), que versa sobre suposta irregularidade no cargo de Controlador da Câmara Municipal de Campo Alegre do Fidalgo.
3.1.536 E-DOC Nº 07010072643202037. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Inquérito Civil
n° 19/2017(SIMP 000722-206/2017), para apurar a falta de estrutura básica no loteamento "Joarez Maia".
3.1.537 E-DOC Nº 07010072662202063. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Inquérito Civil Público 000185-269/2017, com o escopo de averiguar a existência de Portal da Transparência, no âmbito do Município de Nazaré
do Piauí, que atenda as especificações do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção do Ministério Público do Estado do Piauí CACOP/MPPI e do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI.
3.1.538 E-DOC Nº 07010072657202051. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP n° 000164-063/2019 a com o fim de atender a pedido de auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI e
CACOP para realizar levantamento da disponibilidade de fabricação e transporte de paralelepípedos (pedra roxa) na cidade de Campo Maior.
3.1.539 E-DOC Nº 07010072657202051. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP n° 000009-308/2020, que versa sobre processo de prestação de contas da Polícia Militar do Piauí referente ao exercício de
2013 (Processo TC/02976/2013).
3.1.539 E-DOC Nº 07010072657202051. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP n° 000017-308/2019, instaurada a partir de notícia anônima, com informação de que vendedor(a) de alimentos no âmbito
do Hospital Regional de Campo Maior teria sido impedido de vender alimentos no nosocômio. Informou, ainda, que tal proibição teria sido
direcionada unicamente à pessoa do noticiante.
3.1.540 E-DOC Nº 07010072701202022. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação arquivamento do
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Procedimento Administrativo n° 000043-342/2018, que versa sobre idosa em situação de risco.
3.1.541 E-DOC Nº 07010072708202044. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 132/2018 (SIMP 000580-310/2018), aberta com o objetivo apurar problemas de abastecimento na Comunidade
Barreiro em Campo Alegre do Fidalgo.
3.1.542 E-DOC Nº 07010072720202059. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 17/2019, em Procedimento Administrativo nº 13/2020 (SIMP 000041-174/2019), destinado a apurar fato que enseje a tutela de interesses
individuais indisponíveis.
3.1.543 E-DOC Nº 07010072731202039. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de Inquérito Civil nº
5/2020 (SIMP 0001149-060/2019), informa sobre o pagamento de gratificação de produtividade a servidores públicos do Município de Campo
Maior sem lei que o estabeleça, fato demonstrado pelas folhas de pagamento constantes dos autos.
3.1.544 E-DOC Nº 07010072733202028. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo da
Notícia de Fato(SIMP 000296-101/2019), com o escopo de averiguar a ocorrência, em tese, de deliberada violação dos deveres constitucionais e
legais por parte do atual gestor da Associação de Pais e Amigos do Excepcionais - APAE de Floriano, bem como tomar as medidas judiciais e
extrajudiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
3.1.545 E-DOC Nº 07010072735202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação prorrogação do prazo da
Notícia de Fato(SIMP 002497-100/2019), sobre informação que após o óbito de seu então companheiro, José Alberto Cavalcante, em 29 de maio
do corrente ano, os Noticiados Miriam, Roberta e Jamildo adentraram em sua residência e "levaram seus pertences pessoais".
3.1.546 E-DOC Nº 07010072745202052. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato n° 213/2019 (SIMP 001860-310/2019), que versa sobre suposto ato de nepotismo - controlador da câmara municipal.
3.1.547 E-DOC Nº 07010072745202052. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 193/2019 (SIMP 001662-310/2019),que versa sobre infração administrativa - conselho tutelar.
3.1.548 E-DOC Nº 07010072745202052. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n°nº 034/2018 (SIMP 000946-310/2018), que versa sobre acompanhamento de Recomendação do MPF - nº
029/2016 e n° 030/2016.
3.1.549 E-DOC Nº 07010072748202096. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de Procedimento de Investigação
Criminal de SIMP nº 001491-086/2017, que versa sobre assunto sigiloso.
3.1.550 E-DOC Nº 07010072750202065. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo n° 02/2020 (SIMP 000106-100/2020), para averiguar violação e garantir direitos fundamentais da criança Antônio
Luiz Pereira de Almeida Neto.
3.1.551 E-DOC Nº 07010072758202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Investigatório Criminal nº 02/2019 (SIMP 000647-208/2017), cujo objeto versa sobre possíveis crimes de falsificação de
documentos públicos e falsidade ideológica.
3.1.552 E-DOC Nº 07010072759202076. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo
Procedimento Preparatório(SIMP 000277-101/2019), com a finalidade de averiguar a ocorrência de possíveis irregularidades na celebração de
Convênio firmado pela Prefeitura de Floriano com a Associação Casa de Recuperação Peniel, com doação no valor de R$ 96.000,00 (noventa e
seis mil reais), divididos em 12 (doze) parcelas de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a serem utilizados exclusivamente para atividades terapêuticas,
voltados para o tratamento e acompanhamento de pessoas usuárias de drogas.
3.1.553 E-DOC Nº 07010072766202078. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação da Ação Civil Pública no
âmbito do Procedimento Preparatório nº 06/2019 (SIMP 003381-019/2019), visando anular o EDITAL Nº 007/2019, DE 24 DE OUTUBRO DE
2019 publicado pela Prefeitura Municipal de Teresina-PI, distribuída sob o nº 0836209-61.2019.8.18.0140 no Pje.
3.1.554 E-DOC Nº 07010072781202016. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 006/2017(SIMP 000197-310/2017), com o objetivo de apurar supostos custos de manutenção do sistema de
abastecimento na localidade Formosa, zona rural de São João do Piauí.
3.1.555 E-DOC Nº 07010072782202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato n° 222/2019 (SIMP 001934-310/2019), que versa sobre suposta situação de abandono dos banheiros públicos
localizados na praça honório santos em São João do Piauí.
3.1.556 E-DOC Nº 07010072782202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato n° 212/2019 (SIMP 001859-310/2019), que versa sobre suposta situação nepotismo no cargo de controlador da câmara
municipal de João Costa.
3.1.557 E-DOC Nº 07010072782202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato n° 223/2019 (SIMP 001935-310/2019), que versa sobre suposta ausência de fornecimento de transporte escolar no
município de São João do Piauí.
3.1.558 E-DOC Nº 07010072782202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato n° 205/2019 (SIMP 001786-310/2019), que versa sobre suposta omissão de informações ao legislativo pela prefeitura
de Nova Santa Rita.
3.1.559 E-DOC Nº 07010072782202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato n° 203/2019 (SIMP 001702-310/2019), que versa sobre suposta negativa de informações ao cidadão pelo município de
Pedro Laurentino.
3.1.560 E-DOC Nº 07010072783202013. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato n° 201/2019 (SIMP 001699-310/2019), que versa sobre suposta utilização indevida do carro do Conselho Tutelar.
3.1.561 E-DOC Nº 07010072783202013. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato n° 211/2019 (SIMP 001858-310/2019), que versa sobre suposta situação de vulnerabilidade de adolescente.
3.1.562 E-DOC Nº 07010072784202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato n° 220/2019 (SIMP 001925-310/2019), que versa sobre suposta irregularidades na votação do projeto de Lei 045/2019.
3.1.563 E-DOC Nº 07010072787202093. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogou o prazo
do Procedimento Preparatório nº 010/2019 (SIMP 001512-310/2019) cujo objeto versa sobre suposto descumprimento do piso salarial do
magistério no Município de Campo Alegre do Fidalgo.
3.1.564 E-DOC Nº 07010072771202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 064/2019 (SIMP 000375-310/2019), cujo objeto versa sobre acompanhamento de eleição para conselho tutelar 2019.
3.1.565 E-DOC Nº 07010072771202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 059/2019 (SIMP 000370-310/2019), cujo objeto versa sobre acompanhamento de eleição para conselho tutelar 2019.
3.1.566 E-DOC Nº 07010072771202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 060/2019 (SIMP 000371-310/2019), cujo objeto versa sobre acompanhamento de eleição para conselho tutelar 2019.
3.1.567 E-DOC Nº 07010072771202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 062/2019 (SIMP 000373-310/2019), cujo objeto versa sobre acompanhamento de eleição para conselho tutelar Página 26
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2019.
3.1.568 E-DOC Nº 07010072771202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 058/2019 (SIMP 000369-310/2019), cujo objeto versa sobre acompanhamento de eleição para conselho tutelar 2019.
3.1.569 E-DOC Nº 07010072823202019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato em Inquérito Civil n° 05/2020 (SIMP310-161/2019), que versa sobre fechamento do Posto de Saúde na Localidade Margosa.
3.1.570 E-DOC Nº 07010072822202074. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento o
Procedimento Administrativo n° 79/2019 (SIMP 001134-060/2019), que tem como finalidade acompanhar a solicitação de Antônia Ribeiro de
Sousa requerendo providências quanto ao pedido à Secretaria de Educação em Campo Maior de uma professora auxiliar para acompanhar seu
filho portador de síndrome de Down.
3.1.571 E-DOC Nº 07010072840202056. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo maior-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Inquérito Civil nº 006/2019 (SIMP 426-063/2015), instaurado e em trâmite nesta Promotoria de Justiça, em razão da notícia de desobediência a
ordem judicial emanada do TJ/PI, determinando a reabertura de escolas municipais na região de Campo Maior/PI.
3.1.572 E-DOC Nº 07010072858202058. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 61/2019 (SIMP 000798-267/2019), que versa sobre proposta de Acordo de Não Persecução Penal ao investigado
Obede Manoel de Sousa Silva.
3.1.573 E-DOC Nº 07010072867202049. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório nº 03/2020 (SIMP 000022-161/2020), para apurar e fiscalizar eventual utilização de recursos públicos municipais para
realização de festas e shows artísticos, no pré-carnaval e carnaval, de 2020, no Município de Morro do Chapéu do Piauí, na eventual pendência
de quitação parcial ou integral dos salários dos servidores públicos municipais.
3.1.574 E-DOC Nº 07010072866202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo n° 056/2018 (SIMP 000108-310/2018), que versa sobre suposta situação de vulnerabilidade de menor.
3.1.575 E-DOC Nº 07010072866202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo n° 058/2018 (SIMP 000094-310/2018), que versa sobre suposta situação de vulnerabilidade de idoso.
3.1.576 E-DOC Nº 07010072866202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo n° 048/2018 (SIMP 000146-310/2018), que versa sobre suposta ausência de fornecimento de água.
3.1.577 E-DOC Nº 07010072869202038. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 04/2019 (SIMP 000573-267/2018), para apurar a construção de barramento em rio localizado entre as
comunidades Patos e Paulista, em Itainópolis-PI.
3.1.578 E-DOC Nº 07010072874202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 42/2018 (SIMP 000222-267/2018), aberta para acompanhamento do Sr. Edivaldo Lopes Reis em possível
situação de risco e vulnerabilidade social.
3.1.579 E-DOC Nº 07010072875202095. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000028-102/2019, que visa averiguar violação e garantir direitos fundamentais das crianças Natanael
Bezerra da Cruz, Joana Bezerra da Cruz e Railton Benta da Cruz, praticados por seu genitor, o Sr. Graciano Germano da Cruz e maus tratos à
deficiente mental, a Sra. Lidiane Benta Bezerra e deficiente menta.
3.1.580 E-DOC Nº 07010072879202073. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000019-102/2019, que visa averiguar violação e garantir direitos fundamentais concernente ao
cumprimento de deveres do poder familiar dos menores: Guthierry Dias da Costa, Hiago Emanuel da Silva Soares e Railson Ribeiro Campelo.
3.1.581 E-DOC Nº 07010072880202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de procedimento Preparatório
n° 03/2020 (SIMP 000086-164/2019), com o escopo de apurar notícia de possíveis irregularidades em projeto habitacional em beneficio de
comunidades da zona rural de Batalha-PI.
3.1.582 E-DOC Nº 07010072886202075. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 21/2018 (SIMP 000083-062/2018), necessidade de tratamento da Sra. Maria da Conceição Lima e que a mesma
é negligente com sua filha menor Sara Cristina Lima Costa.
3.1.583 E-DOC Nº 07010072891202088. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 001.2018 (SIMP 000421-141/2018), aberta para acompanhar a atuação da Polícia Militar na comarca de UniãoPI, em relação a eventuais abusos cometidos no exercício das funções que lhe incubem.
3.1.584 E-DOC Nº 07010072877202084. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil n° 06/2016(SIMP 000489-177/2018), supostas realizações de despesas e pagamentos sem o correto procedimento licitatório em
favor da empresa C.L.C. Construções Ltda, referente à locação de veículos destinados a suprir as necessidades do Município de Pimenteiras/PI.
3.1.585 E-DOC Nº 07010072885202021. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil n° 01/2016(SIMP 000487-177/2018), para apurar, dentre outras, a existência de possíveis irregularidades na contratação de
serviços de pavimentação pública.
3.1.586 E-DOC Nº 07010072897202055. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato n° 62/2019 (SIMP 000841-267/2019), acerca do não funcionamento da Unidade Odontológica Móvel do Município de Isaías
Coelho-PI.
3.1.587 E-DOC Nº 07010072899202044. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato n° 60/2019 (SIMP 000791-267/2019), acerca da notícia de problemas relacionados à qualidade da água na caixa d'água da
Localidade Alto Alegre, em Itainópolis-PI.
3.1.589 E-DOC Nº 07010072901202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 002.2018 (SIMP 000426-141/2018), fiscalizar o cumprimento das requisições de instauração de inquérito policial
e lavratura de termo circunstanciado de ocorrências feitas pela 1ª Promotoria de Justiça de União - PI ao Delegado de Polícia do 20º DP.
3.1.590 E-DOC Nº 07010072918202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 64/2018 (SIMP 000306-267/2018), o para acompanhamento acerca da possível retenção de documentos e
cartões de aposentadoria da idosa Eva Maria dos Santos.
3.1.591 E-DOC Nº 07010072919202087. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
Procedimento Administrativo n° 007/2019 (SIMP 000533-150/2018), aberta para investigar se persistiria a situação de risco envolvendo a
adolescente Amanda Expedita da Costa Sousa, tendo por base declarações prestadas por sua genitora, a Sra. Francisca Soares da Costa.
3.1.592 E-DOC Nº 07010072934202025. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
em Procedimento Administrativo n° 002/2020 (SIMP 556-155/2019), instaurado para apurar suposto funcionamento irregular de matadouro na
zona urbana de Altos.
3.1.593 E-DOC Nº 07010072937202069. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo para Termo de Ajustamento de Conduta n° 021/2019 (SIMP 000048-063/2019), com a finalidade de adequar as
condições de estrutura e atendimento da Maternidade Sigefredo Pacheco.
3.1.594 E-DOC Nº 07010072941202027. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de recomendação administrativa
no Procedimento Preparatório n° 01/2020 (SIMP 000171-199/2020), pela Prefeitura Municipal de Cocal, de forma injustificada, uma vez
comprovada, afigurar-se-ia sobremaneira grave, razão pela qual merece averiguação e acompanhamento ministerial local.
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3.1.595 E-DOC Nº 07010072955202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 03/2019 (SIMP 00418-267/2018), com o objetivo de apurar notícia de queimadas na Localidade Riachão, zona
rural de Itainópolis-PI.
3.1.596 E-DOC Nº 07010072967202075. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 24/2019 (SIMP 000358-267/2019), com base em Termo de Declarações prestado pelo Sr. Antônio Estevão da
Costa, noticiando a negligência sofrida pela Sr. Joana, decorrente dos maus cuidados que recebe de sua filha, a Sra. Jozuene da Silva
Clementino.
3.1.597 E-DOC Nº 07010072974202077. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 43/2019 (SIMP 000600-267/2019), finalidade de acompanhar o menor PCD Kaique Dias de Sousa, o qual estaria
em possível situação de risco e/ou vulnerabilidade, tendo sido autuado por meio de comunicação do Conselho Tutelar de Itainópolis/PI.
3.1.598 E-DOC Nº 07010072981202079. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato n° 41/2019, em Procedimento Administrativo n° 02/2020 (SIMP 502-161/2019), que versa sobre situação de risco vivenciada por idosa.
3.1.599 E-DOC Nº 07010072993202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato n° 04/2020 (SIMP 000136-164/2018), em Procedimento Preparatório, com o escopo de averiguar notícia de necessidade de melhoria na
estrutura da Rua Lauro Vieira, Bairro Ponto Belo, Município de Batalha-PI, a fim de evitar empoçamento de água na porta das casas.
3.1.600 E-DOC Nº 07010073007202022. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
inquérito Civil n°08/2019 (SIMP 000417-267/2018), que trata acerca da notícia de significativo atraso dos repasses, pela SESAPI, para a Unidade
Mista de Saúde de Itainópolis-PI.
3.1.601 E-DOC Nº 07010073009202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativa n° 002/2020 do Procedimento Administrativo SIMP n° 000033-100/2020, com o escopo de resguardar a segurança e a integridade
física dos turistas durante as atividades carnavalescas e pré-carnavalescas, a serem realizadas no ano de 2020, em Floriano.
3.1.602 E-DOC Nº 07010073012202035. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativa no âmbito do Procedimento Administrativo n° 03/2020 (SIMP 000033-100/2020 ), que visa acompanhar a execução dos planos de
ações elaborados pelo Município de Floriano e pela Polícia Militar para realização do carnaval de 2020, sem prejuízo de serem tomadas as
medidas judiciais e extrajudiciais necessárias, conforme o caso.
3.1.603 E-DOC Nº 07010073013202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativa no âmbito do Procedimento Administrativo n° 004/2020 (SIMP 000033-100/2020), que visa acompanhar a execução dos planos de
ações elaborados pelo Município de Floriano e pela Polícia Militar para realização do carnaval de 2020, sem prejuízo de serem tomadas as
medidas judiciais e extrajudiciais necessárias, conforme o caso.
3.1.604 E-DOC Nº 07010073017202068. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000148-101/2019, acompanhar cumprimento de termo de ajustamento de conduta celebrado entre o
ministério público estadual e a câmara municipal de Nazaré do Piauí, cujo objeto é a definição de prazos para a regularização de seu quadro
permanente.
3.1.605 E-DOC Nº 07010073028202048. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 001/2011(SIMP 000138-081/2017), para apurar possíveis irregularidades durante a custódia cautelar do Sr.
Francisco Reginaldo Dias dos Santos, na Penitenciária Dom Abel Alonso Nunez, no ano de 2011, nos autos de n° 0000935- 53.2011.8.18.004.
3.1.606 E-DOC Nº 07010073036202094. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação da
Notícia de Fato n° 012/2020 (SIMP 000385-107/2019), que versa sobre suposta prática de nepotismo.
3.1.607 E-DOC Nº 07010073039202028. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 76/2019 (SIMP 000321-090/2019), tendo por objeto requerimento de intervenção cirúrgica para Francisco Antônio de Moura.
3.1.608 E-DOC Nº 07010073046202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Investigatório Criminal n° 02/2020 (SIMP 000675-191/2019), com finalidade de apurar a ocorrência de infrações penais de iniciativa
pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou nao, da respectiva açao penal.
3.1.609 E-DOC Nº 07010073046202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Investigatório Criminal n° 01/2020 (SIMP 000129-191/2019), com finalidade de apurar a ocorrência de infrações penais de iniciativa
pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou nao, da respectiva açao penal.
3.1.610 E-DOC Nº 07010072336202056. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 007/2018 (SIMP 000744-179/2018), com o objetivo de averiguar o cumprimento das determinações da Lei de Acesso à
Informação (Lei nº 12.527/2011) pelo Poder Legislativo de Massapê-PI.
3.1.611 E-DOC Nº 07010073056202065. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório n° apurar e fiscalizar eventual utilização de recursos públicos municipais para realização de festas e shows artísticos,
no Pré-Carnaval e Carnaval, de 2020, no Município de Joaquim Pires/PI.
3.1.612 E-DOC Nº 07010073066202017. Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
de Investigação Criminal n° 24/2018 (SIMP 000606-086/2017), apuração da suposta prática de crime de responsabilidade.
3.1.613 E-DOC Nº 07010073067202045. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000018-101/2019, o com a finalidade de fiscalizar e acompanhar o cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF por parte dos poderes executivo e legislativo do Município de Arraial.
3.1.614 E-DOC Nº 07010073078202025. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil SIMP n° 000142-101/2018, o averiguar a existência de irregularidades na prestação dos serviços educacionais pelas
escolas públicas estaduais, com violação, em tese, do princípio administrativo da eficiência, bem como garantir a realização de políticas públicas,
na área de educação, necessárias para o aumento do IDEB das escolas públicas estaduais sediadas no Município de Floriano/ PI.
3.1.615 E-DOC Nº 07010073105202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório nº 02/2020 (SIMP 000021-161/2020), apurar e fiscalizar eventual utilização de recursos públicos municipais para
realização de festas e shows artísticos, no pré- carnaval e carnaval, de 2020, no Município de Esperantina/PI, na eventual pendência de quitação
parcial ou integral dos salários dos servidores públicos municipais.
3.1.616 E-DOC Nº 07010073113202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000008-101/2019, instaurado para garantir a inclusão de Alex de Sousa Nunes, usuário de drogas, na
Rede de Atenção Básica de Saúde - CAPS, com o seu efetivo acompanhamento e tratamento à luz dos princípios da Administração Pública, a fim
de que possa viver com dignidade e respeito.
3.1.617 E-DOC Nº 07010073116202041. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Preparatório n° 011/2019 (SIMP 001692-310/2019), cujo objeto versa sobre suposta prática de nepotismo do Prefeito
Municipal de Pedro Laurentino - Leôncio Leite de Sousa.
3.1.618 E-DOC Nº 07010073129202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório n° 02/2020 (SIMP 000099-201/2020), apurar e fiscalizar eventual utilização de recursos públicos municipais para
realização de festas e shows artísticos, no pré-carnaval e carnaval.
3.1.619 E-DOC Nº 07010073126202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Preparatório n° 01/2020 (SIMP 000101-201/2020), apurar e fiscalizar eventual utilização de recursos públicos municipais para
realização de festas e shows artísticos, no pré-carnaval e carnaval.
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3.1.620 E-DOC Nº 07010073130202043. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório n° 04/2020 (SIMP 000102-201/2020), apurar e fiscalizar eventual utilização de recursos públicos municipais para
realização de festas e shows artísticos, no pré-carnaval e carnaval no município de Alvoro da Gurgueia-PI.
3.1.621 E-DOC Nº 07010073153202058. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° SIMP 000044-101/2017, com o escopo de acompanhar o cumprimento do TAC celebrado entre o MPE e a
Prefeitura Municipal de Floriano para a realização de teste seletivo para preenchimento de todos os cargos funcionais do município, com posterior
realização de concurso público para preenchimento de cargos efetivos.
3.1.622 E-DOC Nº 07010073173202029. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
n° 07/2020 (SIMP: 000018-107/2020), com o fito de apurar possível irregularidade na desarrazoada exigência de apresentação de cópia do título
de eleitor aos municípios para a finalidade de marcação de exames laboratoriais na Secretaria Municipal de Saúde de Oeiras-PI.
3.1.623 E-DOC Nº 07010073178202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 004/2020 (SIMP 558-156/2019), instaurado para apurar suposta irregularidade na contratação da empresa blue entretenimento
Cultural LTDA-ME.
3.1.624 E-DOC Nº 07010073186202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil
n° 93/2019 (SIMP 000358-107/2019), a fim de apurar de apurar o funcionamento de empresas de vigilância/segurança e de pessoas físicas no
exercício de atividade de vigilância privada.
3.1.625 E-DOC Nº 07010073187202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de Procedimento
Preparatório de Inquérito Civil Público nº 03/2020 (SIMP 000100-201/2020), apurar e fiscalizar eventual utilização de recursos públicos municipais
para realização de festas e shows artísticos, no Pré-Carnaval e Carnaval,de 2020, no Município de Palmeira do Piauí.
3.1.626 E-DOC Nº 07010073194202044. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
n° 97/2019 (SIMP: 000013-109/2019), visando acompanhar os eventos agropecuários realizados no mês de maio nos municípios de Oeiras-PI.
3.1.627 E-DOC Nº 07010073209202074. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Inquérito Civil nº 007/2020 (SIMP 000218-310/2019), o Procedimento Administrativo nº 088/2019 (SIMP 000038-310/2019), contratação de
servidores sem concurso público.
3.1.628 E-DOC Nº 07010073218202065. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Investigatório Criminal n° 04/2019 (SIMP 000635-084/2019), a finalidade é apurar os fatos noticiados sobre possível prática de
crime de corrupção passiva.
3.1.629 E-DOC Nº 07010073225202067. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo 07/2019 (SIMP 000164-201/2019), que tem como objeto acompanhar o Processo de Escolha do Conselho Tutelar
de Santa Luz - PI.
3.1.630 E-DOC Nº 07010073245202038. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo de SIMP 000271-101/2019), que versa sobre averiguação condição de negligência familiar da idosa maria,
conhecida como "maroca", e, uma vez assim demonstrado, garantir a proteção de seus direitos fundamentais, a luz dos princípios constitucionais,
bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias.
3.1.631 E-DOC Nº 07010073254202029. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 04/2020 (SIMP 000144-100/2019), que versa sobre averiguação condição de negligência familiar dos idosos Luis
Fernandes de Oliveira e Maria Nazaré de Oliveira e, uma vez assim demonstrado, garantir a proteção de seus direitos fundamentais, a luz dos
princípios constitucionais, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias.
3.1.632 E-DOC Nº 07010073258202015. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 01/2020 (SIMP 000025-107/2020), com o fito de acompanhar o avento carnavalesco Corso Indoor, realizado pela Secretaria da
Juventude e Secretaria de Cultura no município de Oeiras-PI.
3.1.633 E-DOC Nº 07010073264202064. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000067-065/2017, apurar suposta situação de vulnerabilidade que o Sr. Michael Sousa Silva e família
enfrentariam.
3.1.634 E-DOC Nº 07010073318202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
SIMP n° 000132-088/2019, que versa sobre moradores do Bairro em questão estariam passando por vários transtornos há mais de 01 (um) ano
em razão da ausência de saneamento, resultante de bombas queimadas, formação de lagoas por toda parte, canos rompidos, vazamentos,
desperdício de água, boeiros entupidos e etc.
3.1.635 E-DOC Nº 07010073274202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo dos
Inquéritos Civis n° 28/2013(SIMP: 000149-022/2017),n° 58/2013(SIMP: 000138-022/2017), n° 102/2013(SIMP: 000180-022/2017), n° 93/20139
SIMP: 000174-022/2017), n° 43/2014(SIMP: 000228-022/2017), n° 05/2017(SIMP: 000039-022/2016), n° 07/2019 (SIMP: 2699-019/2017), n°
09/2019 (SIMP: 000012-022/2017), n° 11/2019 (SIMP: 0000050-022/2017), n° 12/2019 (SIMP: 000285-019/2017).
3.1.636 E-DOC Nº 07010073361202057. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato n° 51/2019, em Procedimento Administrativo n° 02/2020, para apurar notícia de problemas relacionados ao saneamento básico na Avenida
Tibério Nunes, em Itainópolis-PI.
3.1.637 E-DOC Nº 07010073372202037. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000247-101/2019, que versa sobre averiguação da existência de esgoto a céu aberto na lateral do hospital regional Tibério Nunes HRTN, em frente ao centro de parto normal, notadamente, na rua joão chico, bairro manguinha, nesta cidade, o que viola, em tese, o código de
posturas, a legislação ambiental e a saúde dos moradores circunvizinhos.
3.1.638 E-DOC Nº 07010073379202059. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Notícia
de Fato n° 025/2019 (SIMP 000644-173/2019), que versa sobre averiguação de prática delitiva prevista no art. 218-A do Código Penal.
3.1.639 E-DOC Nº 07010073381202028. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 001/2020 (SIMP 000038-173/2020), que versa sobre averiguação de prática delitiva prevista no art. 218-A do Código Penal.
3.1.640 E-DOC Nº 07010073382202072. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 03/2020 (SIMP: 000005-109/2020), para aplicação de medidas de proteção ao idoso Firmino Rodrigues de Sá.
3.1.641 E-DOC Nº 07010073383202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de Indeferimento referente a
Notícia de Fato n° 015/2020 (SIMP 31-156/2020), instaurado para apurar suposto inadimplemento pelo ente público de parcelas de aluguéis
referente ao contrato administrativo n° 002/2018 decorrente de procedimento de dispensa de licitação.
3.1.642 E-DOC Nº 07010073386202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000272-101/2019, averiguar condição de negligência familiar do idoso Espedito de Sousa França e, uma
vez assim demonstrado, garantir a proteção de seus direitos fundamentais, aluz dos princípios constitucionais, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais necessárias.
3.1.643 E-DOC Nº 07010073401202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de Ação Civil Público no
âmbito do Procedimento Administrativo SIMP n° 000405-080/2018, que versa dificuldade do atendimento médico na Unidade, o que se comprova
diante das várias solicitações que aportaram neste Órgão Ministerial.
3.1.644 E-DOC Nº 07010073437202044. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil n° 004/2017(SIMP 000347-150/2017), tendo o escopo de apurar possível existência de irregularidades no quadro de
servidores públicos de Lagoa do Piauí.
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3.1.645 E-DOC Nº 07010073440202068. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato n° 195/2019 (SIMP 001688-310/2019), que versa sobre inadimplência com publicações da LRF.
3.1.646 E-DOC Nº 07010073440202068. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato n° 150/2019 (SIMP 001043-310/2019), Que versa sobre situação de vulnerabilidade.
3.1.647 E-DOC Nº 07010073443202018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de
improbidade administrativa no âmbito do arquivamento do Inquérito Civil n° 048/2019 (SIMP 000327-310/2018).
3.1.648 E-DOC Nº 07010073472202063. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 23/2017(SIMP 000751-206/2017), para apurar possível dano ambiental em obra da rodovia PI 391, onde foi construída galeria
sob o Riacho da Estiva.
3.1.649 E-DOC Nº 07010073475202013. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 32/2018 (SIMP 000554-206/2018), para apurar a situação de abandono dos menores, Ana Júlia Campos da
Rocha, Thays Monique Campos da Rocha e Vinícius de Jesus Campos da Rocha.
3.1.650 E-DOC Nº 07010073475202013. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 34/2018 (SIMP 000032-206/2018), para apurar possível prática de uso de drogas na Unidade Escolar Lourdes
Cury.
3.1.651 E-DOC Nº 07010073475202013. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 01/2019 (SIMP 000131-206/2018), para apurar a ausência de profissional no ramo da Psicologia, o município de
Uruçuí.
3.1.652 E-DOC Nº 07010073479202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Inquérito Civil n° 01/2020 (SIMP 000107-201/2020), que versa sobre irregularidades na prestação de contas do município de Palmeira do Piauí.
3.1.653 E-DOC Nº 07010073477202096. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Termos de Ajustamentos
de Condutas celebrados nos autos do Inquérito Civil n° 07/2018 (SIMP 000088-174/2017) e Inquérito Civil n° 07/2014(SIMP 000067-174/2017).
3.1.654 E-DOC Nº 07010073484202098. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP n° 000301-184/2019, que versa sobre denúncia de que, dois adolescentes, Leticia e Douglas, 17 e 15 anos
respectivamente, são agredidos e negligenciados pela mãe, e que Letícia possivelmente estaria grávida do padrasto.
3.1.655 E-DOC Nº 07010073491202091. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo SIMP n° 001227-089/2019, para averiguar a paternidade da criança Jady Borges.
3.1.656 E-DOC Nº 07010073499202056. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato n° 05/2020 (SIMP 000020-191/2020), que versa sobre notícia de suposto atraso no pagamento de salários por parte do
ex- prefeito de Pedro Laurentino, Hernandes José de Sá Rodrigues.
3.1.657 E-DOC Nº 07010073507202064. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de recomendação n°
04/2020, expedida nos autos do Procedimento Administrativo n° 11/2017(SIMP 000138-174/2017), que versa sobre combate a evasão escolar no
município de São João da Fronteiras-PI.
3.1.658 E-DOC Nº 07010073514202066. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: prorrogação de prazo de investigação
de Inquérito Civil nº 015/2014(SIMP 000137-201/2017), para investigar e apurar irregularidades no fornecimento de energia pela
Eletrobras/Equatorial no Município de Cristino Castro-PI.
3.1.659 E-DOC Nº 07010073527202035. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes-PI. Assunto: comunicação de instauração dos
Procedimentos Preparatórios nº 01/02/03/04 e 05/2020, registrados no SIMP sob o nº 000080-284/2020, 000084-284/2020, 000085-284/2020,
000086-284/2020 e 000088-284/2020, com a finalidade de fiscalização de eventual utilização de recursos públicos municipais pelos gestores,
para realização de festas e shows artísticos, no Pré- Carnaval e Carnaval do ano de 2020.
3.1.660 E-DOC Nº 07010073532202048. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Preparatório n° 01/2019 (SIMP: 000400- 184/2019), objetivando apurar ausência ou atrasos de repasses Pela Sesapi, referentes
ao custeio do Hospital Nilo Lima.
3.1.661 E-DOC Nº 07010073542202083. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório SIMP n° 000108-237/2020, para fins de acompanhar o planejamento e a execução de ações de controle das doenças
transmitidas pelo Aedes Aegypti, exigidas no programa nacional de controle da dengue.
3.1.662 E-DOC Nº 07010073544202072. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000059-102/2019, que versa sobre possível situação de vulnerabilidade e negligência ao menor de nome
Fabrycio Pereira Vale de Lima e tem por finalidade a averiguação extrajudicial de direitos e violação e garantir direitos fundamentais dos
menores.
3.1.663 E-DOC Nº 07010073557202041. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000022-102/2019, o boletim de ocorrência circunstanciado em que o menor Wayslan Guilherme Bispo do
Nascimento figura em ato infracional análogo ao crime de embriaguez ao volante e tem por finalidade a averiguação extrajudicial de direitos e
violação e garantir direitos fundamentais do adolescente.
3.1.664 E-DOC Nº07010073557202041. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000034-102/2019, possível situação de vulnerabilidade e negligência ao menor de nome Raimundo Santos
Filho, este já tendo sido representado peia prática de ato infracional equivalente ao crime descrito no art. 155, §4°, I e IV, do Código Penal
Brasileiro, e tem por finalidade a averiguação extrajudicial de direitos e garantias violados do menor.
3.1.665 E-DOC Nº 07010073562202054. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 71/2019 (SIMP 000058-140/2019), com a finalidade apreciar informações apresentadas via Disque Direitos
Humanos, sobre situação de abuso contra direitos da idosa Francisca da Silva por seu filho Antônio de Souza dos Santos.
3.1.666 E-DOC Nº 07010073562202054. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 35/2019 (SIMP 000020-140/2019), com a finalidade apreciar informações apresentadas via Disque Direitos
Humanos, sobre situação de abuso contra direitos do idoso José Guardião dos Santos, praticados por seu filho Antônio de Souza dos Santos.
3.1.667 E-DOC Nº 07010073562202054. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 43/2018 (SIMP 000111-140/2018), com a finalidade apreciar informações apresentadas pela noticiante Maria de
Fátima da Rocha sobre suposta situação de vulnerabilidade a que estaria sendo submetida Aline Cristina Faustino de Oliveira, deficiente mental,
tendo em vista que a Senhora Antônia Faustino e Oliveira e o Senhor Antônio Raimundo de Oliveira, casal que criou Aline, queria entregar esta à
noticiante, após 30 (trinta) anos.
3.1.668 E-DOC Nº 07010073562202054. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 42/2018 (SIMP 000100-140/2018), com a finalidade de apurar os fatos insertos na Notícia de Fato n° 57/2018
sobre supostas contratações irregulares de pessoal para exercer a função de agentes comunitários de saúde sem a devida aprovação em
concurso público.
3.1.669 E-DOC Nº 07010073562202054. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 121/2019 (SIMP 001302-138/2019), com a finalidade apreciar informações apresentadas pela equipe do Centro
de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS sobre suposta situação de abandono e abuso financeiro sofridos pelos idosos
Manoel Eloy Oliveira e Maria de Fátima da Conceição.
3.1.670 E-DOC Nº 07010073576202078. Origem: 55ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
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Procedimento Administrativo nº 04/2019 (SIMP 000006-251/2019), sobre suposto crime de tráfico de drogas.
3.1.671 E-DOC Nº 07010073578202067. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 124/2019 (SIMP 001466-310/2019), que versa sobre acompanhamento de situação de vulnerabilidade.
3.1.672 E-DOC Nº 07010073579202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil n° 125/2018 (SIMP 000993-310/2018), que versa sobre improbidade Administrativa.
3.1.673 E-DOC Nº 07010073577202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação conversão da Notícia de Fato
registrada sob o nº 137/2019 (SIMP 000207-140/2019), em Inquérito Civil para apurar a conduta gestor Francisco Marques da Silva (gestor no
exercício financeiro de 2011), que supostamente teria cometido diversas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí
que podem configurar atos de improbidade administrativa.
3.1.674 E-DOC Nº 07010073580202036. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil n° 009/2018 (SIMP 000281-310/2018), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.675 E-DOC Nº 07010073584202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 01/2018 (SIMP 001-182/2018), destina-se a acompanhar o cumprimento das cláusulas de TAC.
3.1.676 E-DOC Nº 07010073584202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 001/2019 (SIMP 024-182/2019), destina-se a acompanhar o cumprimento das cláusulas de TAC.
3.1.677 E-DOC Nº 07010073584202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 04/2018 (SIMP 004-182/2018), destina-se a acompanhar o cumprimento das cláusulas de TAC.
3.1.678 E-DOC Nº 07010073605202018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativo do Procedimento Administrativo n° 03/2020 (SIMP 000040-102/2019), a realização de todas as medidas administrativas e técnicas
necessárias para prevenir e coibir, no período carnavalesco do ano de 2020, a venda e uso indevido de bebidas alcoólicas por crianças e
adolescentes.
3.1.679 E-DOC Nº 07010073608202035. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 2/2016(SIMP 000716-141/2017), para apurar a quantidade de agentes de polícia, escrivães e servidores na delegacia de polícia
de União-PI.
3.1.680 E-DOC Nº 07010073613202048.Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 7/2018 (SIMP 000044-141/2018), Instalação do serviço de iluminação pública - União/PI.
3.1.681 E-DOC Nº 07010073620202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil n° 02/2020 (SIMP 000109-201/2020), que versa sobre irregularidades na Prefeitura de Palmeira do Piauí.
3.1.682 E-DOC Nº 07010073635202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Investigatório Criminal n° 23/2019 (SIMP 000676-191/2019), que versa sobre supostos crimes capitulados na Lei n°
8666/93.
3.1.683 E-DOC Nº 07010073645202043. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de declínio de atribuição SIMP
n° 000189-100/2020, em virtude da precariedade na prestação do serviço de transporte intermunicipal de responsabilidade da empresa
"Transpiauí", notadamente, no trecho de Teresina a Canto do Piauí.
3.1.684 E-DOC Nº 07010073651202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato n° 38/2019 (SIMP 000725-150/2019), para apurar suposta situação de risco vivenciada pela idosa Maria Cícera da Conceição
Veloso.
3.1.685 E-DOC Nº 07010073677202049. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP n° 001867-361/2019, para realizar o controle externo da atividade policial, especificadamente quanto à confecção das peças
investigativas, no que se refere à juntada de documento de identificação das partes.
3.1.686 E-DOC Nº 07010073691202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n° 12/2020 (SIMP 000004-101/2020), para companhar e fiscalizar o cumprimento de Termo de Ajustamento de
Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e o MUNICÍPIO DE ARRAIAL, cujo objeto é garantir o uso das máquinas do PAC na
execução exclusiva de obras e serviços de interesse público, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de descumprimento
injustificado.
3.1.687 E-DOC Nº 07010073690202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato n° 44/2019, em Procedimento Administrativo n° 03/2020 (SIMP 000416-201/2019), principalmente acompanhar a situação em que se
encontra a menor E. S. A.
3.1.688 E-DOC Nº 07010073702202094. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório nº 05/2020, por meio de Portaria nº 19/2020 (SIMP 000068-174/2020), que tem como apurar possível
superfaturamento na execução de obra na ponte localizada na rodovia PI - 110, trecho Piracuruca/São João da Fronteira.
3.1.689 E-DOC Nº 07010073709202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
praxo do Procedimento Investigatório Criminal nº 19/2019 (SIMP 000272-191/2019), que versa sobre apuração de suposta prática de crime de
responsabilidade.
3.1.690 E-DOC Nº 07010073715202063. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de Procedimento Administrativo
n° 04/2020 (SIMP 000112- 199/2020), com o objeto da presente demanda, oficiando a Prefeitura Municipal de Cocai para prestar ovos
esclarecimentos sobre a imputação do débito referente ao exercício financeiro de 2011.
3.1.691 E-DOC Nº 07010073725202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato n° 38/2019 (SIMP 000722-199/2019), que versa sobre regularização da falta de energia.
3.1.692 E-DOC Nº 07010073681202015. Origem: Ouvidoria do Ministério Público do Piauí-PI. Assunto: comunicação de manifestação de
protocolo n° 32/2020, que versa sobre elogios ouvidoria do Ministério Público-PI.
3.1.693 E-DOC Nº 07010073726202043. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 19/2019 (SIMP 000425-199/2019), que versa sobre apuração de suposto crime de descumprimento de medida
protetiva de urgência.
3.1.694 E-DOC Nº 07010073745202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil
n° 03/2018 (SIMP 819-199/2018), para apurar possíveis irregularidades do Portal da Transparência do Município de Cocai dos Alves.
3.1.695 E-DOC Nº 07010073727202098. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo do
Inquérito Civil SIMP n° 000125-065/2018, que versa sobre a sinalização dos pontos de visita, por parte da AGESPISA S.A, em razão de
afundamento do solo no município de Parnaíba-PI.
3.1.696 E-DOC Nº 07010073754202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° SIMP 000020-102/2019, que visa garantir a inclusão da adolescente Edilaine Silva Da Paz, usuária de drogas, na
Rede de Atenção Básica de Saúde - CAPS, com o seu efetivoacompanhamento e tratamento à luz dos princípios da Administração Pública, a fim
de que possa viver com dignidade e respeito.
3.1.697 E-DOC Nº 07010073762202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil
SIMP n° 00123-199/2017, o para apurar irregularidades praticadas pelo Ex-Presidente da Câmara Municipal de Cocal-PI.
3.1.698 E-DOC Nº 07010073770202053. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 006/2020 (SIMP 001467-310/2019), para acompanhar fixação de guarda da criança D. K. S. B.
3.1.699 E-DOC Nº 07010073773202097. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
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Inquérito civil n° 100/2018 (SIMP 000930-310/2018), em razão de possuir o mesmo objeto do Procedimento Preparatório n° 005/2019 (SIMP
000488-191/2018), sendo que este subsidiou o ajuizamento de demandas judiciais buscando reparação de dano ao erário.
3.1.670 E-DOC Nº 07010073774202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Inquérito civil nº
122/2018 (SIMP 000466-310/2018), em razão de possuir o mesmo objeto do Inquérito Civil nº 079/2019 (SIMP 000938-310/2019), sendo que
este subsidiou o ajuizamento de demanda judicial - ação civil pública com obrigação de fazer.
3.1.671 E-DOC Nº 07010073776202021. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
inquérito Civil n° 026/2004(SIMP 000977-310/2018), que versa sobre reparação de dano ao erário.
3.1.672 E-DOC Nº 07010073778202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil
n° 03/2020 (SIMP 000123-199/2017), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.673 E-DOC Nº 07010073780202099. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório n° 09/2017 em Inquérito Civil n° 06/2020, por meio de Portaria n° 20/2020 (SIMP 000324-174/2017), que tem como
objetivo apurar irregularidades na prestação de contas do FUNDEB do Município de Piracuruca, no exercício financeiro de 2012, julgadas
desfavoráveis pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Processo TC/Nº 052962/12.
3.1.674 E-DOC Nº 07010073786202066. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Administrativo n° 7/2020 (SIMP000499-143/2019), tendo por objeto apurar suposto abuso financeiro contra pessoa com deficiência.
3.1.675 E-DOC Nº 07010073787202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 64/2018 (SIMP 000306-267/2018, acerca da possível retenção de documentos e cartões de aposentadoria da
idosa Eva Maria dos Santos.
3.1.676 E-DOC Nº 07010073788202055. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 37/2019 (SIMP 001010-199/2019), que versa sobre ausência de alimentação do Sistema de Informação em
Saúde para a tenção básica.
3.1.678 E-DOC Nº 07010073792202013. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
em Procedimento Administrativo n° 2/2020 (SIMP 000493-143/2019), com o objeto apurar denúncia de ameaça, agressão psicológica,
negligência, maus tratos, abuso financeiro contra pessoa idosa.
3.1.679 E-DOC Nº 07010073795202057. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 53/2019 (SIMP 000840-267/2019, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a reforma do Grupamento Policial
Militar do Município de Itainópolis-PI.
3.1.680 E-DOC Nº 07010073541202039. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: Ofício comunicando abertura de
Correição Anual a ser realizada no período de 11/02/2020 a 28/02/2020.
3.1.681 E-DOC Nº 07010073805202054. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
em Procedimento Administrativo n° 6/2020 (SIMP 000498-143/2019), tendo por objeto apurar suposto excesso de cuidadores na U. E. Maria de
Jesus Marques, o que estaria prejudicando o aluno V. V. S.
3.1.682 E-DOC Nº 07010073808202098. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 002176-361/2019, de irregularidades no trâmite do Processo Seletivo Simplificado SEMTAS n° 001/2019, promovido para
preenchimento de vagas e cadastro de reserva dos cargos de Supervisores e Visitadores do Programa Criança Feliz (vinculado à Secretaria
Municipal de Trabalho e Assistência Social do município de Picos/PI).
3.1.683 E-DOC Nº 07010071641202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo SIMP n° 000328-088.2019, para Termo de Ajustamento de Conduta, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e
comprovação dos eventuais descumprimentos de obrigações assumidas em TAC.
3.1.684 E-DOC Nº 07010071641202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo SIMP n° 000359-088/2019, que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.685 E-DOC Nº 07010071641202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo SIMP n° 000363-088/2019, que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.686 E-DOC Nº 07010071641202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo SIMP n° 000387-088/2019, que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.687 E-DOC Nº 07010071641202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo SIMP n° 000390-088/2019, que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.688 E-DOC Nº 07010071641202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo SIMP n° 000398-088/2019, que versa sobre a falta de estrutura do PROCON de Picos.
3.1.689 E-DOC Nº Nº 07010071641202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000393-088/2019, que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.690 E-DOC Nº 07010071641202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo SIMP n° 000359-088/2019, que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.691 E-DOC Nº 07010073820202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil
n° 04/2018 (SIMP 000821-199.2018), para apurar possíveis irregularidades do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Cocal/PI.
3.1.692 E-DOC Nº 07010073822202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
em Procedimento Administrativo n° 078/2019 (SIMP 000494-143/20), apurar denúncia de negligência e maus tratos e abuso financeiro contra
pessoa idosa, bem como maus tratos contra menor.
3.1.693 E-DOC Nº 07010073826202071. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
em Procedimento Administrativo n° 073/2019 (SIMP 000485-143/2019), que tem por objeto o pedido de providências acerca das constantes
agressões de motoristas e cobradores entre as empresas de ônibus e vans do eixo União- Teresina.
3.1.694 E-DOC Nº 07010073834202016. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
em Procedimento Administrativo n° 079/2019 (SIMP 000495-143/2019), tendo por objeto apurar denúncia de negligência e maus tratos contra
pessoa idosa.
3.1.695 E-DOC Nº 07010073832202027. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 58/2018 (SIMP 000942-090/2018), quer versa sobre defesa dos interesses individuais de pessoa com deficiência.
3.1.696 E-DOC Nº 07010073832202027. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 49/2017(SIMP 000303-262/2018), que versa sobre defesa dos interesses individuais de pessoas idosas.
3.1.697 E-DOC Nº 07010073832202027. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 55/2017(SIMP 00276-262/2018), quer versa sobre defesa dos interesses individuais de pessoa com deficiência.
3.1.698 E-DOC Nº 07010073832202027. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 02/2019 (SIMP 000008-090/2019), que versa sobre averiguação da estrutura e humana do Centro de Referência
e Assistência Social (CREAS), do município de Picos.
3.1.699 E-DOC Nº 07010073837202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
em Procedimento Preparatório n° 069/2019 (SIMP 000444-143/2019), tendo por objeto a solicitação de internação involuntária.
3.1.700 E-DOC Nº 07010073844202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório n° 12/2017, em Inquérito Civil n° 07/2020 (SIMP 000325-174/2017), que versa sobre apuração de irregularidade nas
contas do Hospital do Município de Piracuruca, exercício 2012, julgadas desfavoráveis pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, processo
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TC/Nº 052962/12.
3.1.701 E-DOC Nº 07010073850202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 38/2019 (SIMP 001130-199/2019), que versa sobre acompanhamento de fiscalização de audiência extrajudicial.
3.1.702 E-DOC Nº 07010073854202097. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório n° 11/2017, em Inquérito Civil n° 08/2020 (SIMP 000323-174/2017), com o fim de apurar irregularidades na prestação
de contas do FMAS do município de Piracuruca, no exercício financeiro de 2012.
3.1.703 E-DOC Nº 07010073864202022. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de fato
n° 238/2019 (SIMP 620-156/2019), instaurada para apurar suposta situação de risco pessoal ou vulnerabilidade social em desfavor de pessoa
idosa.
3.1.704 E-DOC Nº 07010073882202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato n° 50/2019 (SIMP N°934-199/2019), que versa sobre criança portadora de transtorno espectro autista.
3.1.705 E-DOC Nº 07010073902202047. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
n° 230/2019, em inquérito Civil n° 009/2020 (SIMP 602-156/2019), que versa sobre cargo de agente comunitário de saúde de Coivaras.
3.1.706 E-DOC Nº 07010073909202069. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório n° 10/2017 em Inquérito Civil n° 09/2020 (SIMP 000326- 174/2017), apurar irregularidade nas contas do FMS do
Município de Piracuruca, exercício 2012, julgadas desfavoráveis pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, processo TC/Nº 052962/12.
3.1.707 E-DOC Nº 07010073913202027. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 02/2019 (SIMP 000317-262/20180), que versa sobre apuração do descumprimento da Lei 11.738/2018.
3.1.708 E-DOC Nº 07010073913202027. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 04/2018 (SIMP 000323-262/2018), com o objeto de defesa do direito de educação em relação aos municípios abrangidos pela
Comarca de Picos.
3.1.709 E-DOC Nº 07010073913202027. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 18/2019 (SIMP 000646-090/2018), que versa sobre direitos e interesses individuais indisponíveis de idosas.
3.1.710 E-DOC Nº 07010073914202071. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 10/2019 (SIMP 000161-174/2019), para fiscalizar o abuso de poder econômico e político no processo de escolha
dos membros do Conselho Tutelar nos municípios de Piracuruca, São José do Divino e São João da Fronteira.
3.1.711 E-DOC Nº 07010073914202071. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 27/2019 (SIMP 000486-174/2019), para acompanhar Processo Administrativo Disciplinar que tem por fim apurar
suposta infração cometida durante o processo eleitoral para membros do Conselho Tutelar de Piracuruca - PI, praticada pela candidata de iniciais
A.K.C.
3.1.712 E-DOC Nº 07010073928202095. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de abertura de
correição anual Interna Anual no ano de 2020 a ser realizada no período de 11 a 21 de fevereiro de 2020.
3.1.713 E-DOC Nº 07010073948202066. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil SIMP n° 000140-101/2018, com a finalidade de averiguar a existência de irregularidades na prestação dos serviços educacionais
pelas escolas públicas municipais.
3.1.714 E-DOC Nº 07010073982202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil SIMP n° 000396-237/2018, para fins de apurar aquisição de medicamentos pelo município de Conceição do Canindé/PI.
3.1.715 E-DOC Nº 07010074002202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca -PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório n° 16/2019 em Inquérito Civil n° 10/2020 (SIMP: 000005-174/2019), que tem como assunto apurar denúncia sobre
atraso na remuneração dos servidores do município de São João da Fronteira - PI, pagos com recursos do FUNDEB.
3.1.716 E-DOC Nº 07010074013202013. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 014/2019 (SIMP 434-156/2019), instaurado para acompanhar fiscalização e elaboração de Plano Municipal de Saneamento
Básico pelos municípios de Altos e Coivaras, no âmbito do Convênio n°' 02/2015, firmado entre a FUNASA e a Secretaria das Cidades.
3.1.717 E-DOC Nº 07010074022202098. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo Inquérito Civil SIMP n° 000390-237/2018, para fins de apurar pagamentos de serviços médicos e exames clínicos sem especificação de
serviço e discriminação de beneficiários no município de Conceição de Canindé/PI.
3.1.718 E-DOC Nº 07010074019202074. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de termo de ajustamento
de conduta no âmbito do n° 140/2017(SIMP 000246-063/2017), que versa sobre apuração de má construção de fossas sépticas de residências
do conjunto habitacional Renascer II, pois constantemente estaria estourando.
3.1.719 E-DOC Nº 07010074023202032. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil SIMP n° 000024-065/2020, que versa sobre ato de improbidade administrativa.
3.1.720 E-DOC Nº 07010074006202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório n° 01/2020 (SIMP SIMP 000252-184/2019), com o propósito de apurar denúncia recebida por meio de formulário
eletrônico da Ouvidoria do ministério Público do Estado do Piauí, ao qual diz respeito a uma possível irregularidade na promoção de exames de
vista e venda de óculos na Unidade Básica de Saúde Horácio Lima, Castelo do Piauí-PI.
3.1.721 E-DOC Nº 07010074059202016. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de conversão do Inquérito Civil n°
46/2018 em Procedimento Administrativo- SIMP n° 000105-088/2018, com o objeto de acompanhar e fiscalizar o acesso ao transporte escolar
para garantia dos serviços educativos aos alunos do Município de Wall Ferraz/PI.
3.1.722 E-DOC Nº 07010074061202095. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil SIMP n° 000470-237/2019, para fins de apurar irregularidades no funcionamento do Fundo Municipal dos direitos da criança do
Adolescente de Ribeira do Piauí.
3.1.723 E-DOC Nº 07010074081202066. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Inquérito Civil SIMP n° 000003-308/2020, que versa sobre possível deficiência na prestação do serviço de iluminação pública no Município de
Sigefredo Pacheco/PI.
3.1.724 E-DOC Nº 07010074103202098. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil Público SIMP n° 000468-237/2019, para apurar eventuais irregularidades no funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de São Francisco de Assis do Piauí.
3.1.725 E-DOC Nº 07010074106202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório SIMP n° 000206-164/2019, instaurada para averiguar possíveis irregularidades em procedimentos licitatórios da Prefeitura Municipal
de Batalha-PI, (Pregões Presenciais n° 011/2019 e 014/2019).
3.1.726 E-DOC Nº 07010074116202067. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil SIMP n° 000466-237/2019, para apurar eventuais irregularidades no funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Bela Vista do Piauí/PI.
3.1.727 E-DOC Nº 07010074131202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
Prazo do Inquérito Civil Público n° 000394-237/2018, para fins de apurar aquisição de material hospitalar pelo município de Conceição do
Canindé-PI.
3.1.728 E-DOC Nº 07010074018202021. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 171/2017(SIMP 000117-088/2016), que tem por objeto averiguar abandono da Creche do Povoado Mirolência em
Página 33

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 647 Disponibilização: Quarta-feira, 3 de Junho de 2020 Publicação: Quinta-feira, 4 de Junho de 2020

Picos/PI.
3.1.729 E-DOC Nº 07010074145202029. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório n° 10/2019 (SIMP 00118-236/2019), que versa sobre averiguação de possível irregularidade no pregão presencial n°
09/2019, realizado pela Prefeitura de Joaquim Pires-PI.
3.1.730 E-DOC Nº 07010074151202086. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Prorrogação de Prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000374-237/2018, para fins de apurar consultas e exames médicos de incumbência do
município de Conceição do Canindé-PI.
3.1.731 E-DOC Nº 07010074153202075. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil n° 035/2019 (SIMP 000201-310/2019), para investigar e apurar a conduta do Gestor Municipal de Pedro Laurentino - Sr. Hernande
José de Sá, Prefeito à época, sobre a suposta contratação com a empresa Vanilde Martins dos Santos- ME.
3.1.732 E-DOC Nº 07010074153202075. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil n° 134/2019 (SIMP 001059-310/2019), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.733 E-DOC Nº 07010074153202075. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil n° 113/2019 (SIMP 001231-310/2019), apurar suposto risco para transeuntes em obra de abastecimento de água.
3.1.734 E-DOC Nº 07010074153202075. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil n° 060/2019 (SIMP 000591-310/2019), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.735 E-DOC Nº 07010074153202075. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil n° 072/2019 (SIMP 000853-310/2019), a existência de uma pedreira na localidade Curral Velho, que tem prejudicado a saúde dos
moradores.
3.1.736 E-DOC Nº 07010074153202075. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil n° 071/2019 (SIMP 000852-310/2019), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.737 E-DOC Nº 07010074153202075. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil n° 086/2019 (SIMP 000532-310/2019), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.738 E-DOC Nº 07010074153202075. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil n° 081/2019 (SIMP 000970-310/2019), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.739 E-DOC Nº 07010074153202075. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil n° 041/2019 (SIMP 000417-310/2019), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.740 E-DOC Nº 07010074153202075. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil n° 134/2019 (SIMP 001059-310/2019), apurar a existência, regulamentação e alimentação do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Campo Alegre do Fidalgo.
3.1.741 E-DOC Nº 07010074153202075. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil n° 035/2019 (SIMP 000201-310/2019), que versa sobre situação d vulnerabilidade social e ou risco social(extrema pobreza).
3.1.742 E-DOC Nº 07010074167202099. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000281-101/2019 averiguar possível ocorrência de violação de direito do consumidor por publicidade enganosa e abusiva imputada
à empresa comercial Grand Pizza.
3.1.743 E-DOC Nº 07010074185202071. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento preparatório n° 01/2019 (SIMP 000271-174/2018), para apurar irregularidade na eleição para função de Presidente do Conselho do
FUNDEB de São João da Fronteira.
3.1.744 E-DOC Nº 07010074187202061. Origem: 21ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 39/2019 (SIMP 000016- 247/2019), que versa sobre atos relatados no Termo de Declarações do Sr. Mário Jorge
Soares de Souza, noticiando possível situação de risco vivenciada pelos adolescentes Paulo Henrique Silva de Souza e Lucas Silva de Souza, na
cidade de Manaus-AM.
3.1.745 E-DOC Nº 07010074187202061. Origem: 21ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Administrativo n° 025/2018 (SIMP 000037- 035/2018), que tem por objeto a documentação encaminhada pela 38' Promotoria de
Justiça, noticiando possível situação de risco vivenciada pelo adolescente Adailton José da Conceição Filho, nascido em 23.10.2001.
3.1.746 E-DOC Nº 07010074187202061. Origem: 21ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Administrativo n° 58/2019 (SIMP 000491- 032/2019), que tem por objeto a Noticia de Fato n° 13/2019, encaminhada pela 468
Promotoria de Justiça, noticiando possível situação de risco vivenciada pela criança João Henrique de Jesus Soares, nascido em 28.01.2009.
3.1.747 E-DOC Nº 07010074187202061. Origem: 21ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Administrativo n° 56/2019 (SIMP 000116- 035/2018), que tem por objeto os fatos relatados na documentação encaminhada pela
Promotoria de Justiça de Matias Olímpio-PI, noticiando situação de risco vivenciada pelas adolescentes Lidiamara Mesquita Figueiredo e Ligia
Mesquita Figueiredo.
3.1.748 E-DOC Nº 07010074187202061. Origem: 21ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Administrativo n° 35/2018 (SIMP 000107-228/2018), que tem por objeto a Notícia de Fato encaminhada pelo IV Conselho Tutelar
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teresina, noticiando situação de risco vivenciada pelo adolescente Miguel Dourado de Oliveira.
3.1.749 E-DOC Nº 07010074224202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil público n° 18/2018 (SIMP 000069-088/2018), o para apurar a implantação do SINASE no Município de Santa Cruz do Piauí-PI.
3.1.750 E-DOC Nº 07010074234202075. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de comunicação de arquivamento
do Procedimento Administrativo n° 16/2019-B(SIMP 000048-089/2019), para acompanhar o cumprimento de cláusulas de Termo de Ajustamento
de Conduta, firmado pelo Município de Dom Expedito Lopes perante o Ministério Público do Estado do Piauí.
3.1.751 E-DOC Nº 07010074241202077. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n° nº 03/2017 (SIMP n° 000227-236/2018), que versa sobre elaboração da oportunidade de implementação do
Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo no Município de Joaquim Pires/PI.
3.1.752 E-DOC Nº 07010074257202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 122/2018 (SIMP 000165-088/2018), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.753 E-DOC Nº 07010074262202092. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000225-101/2019, que versa sobre averiguação de condição de negligência familiar do idoso Eli maia e,
uma vez assim demonstrado, garantir a proteção de seus direitos fundamentais, a luz dos princípios constitucionais, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais necessárias.
3.1.754 E-DOC Nº 07010074271202083. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato n° 77/2019 (SIMP 647-150/2019), cujo teor relata suposta não disponibilização de ambulância para translado da aludida senhora,
paciente oncológica, por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa do Piauí/PI, que faz as sessões de quimioterapia na cidade de
Teresina/PI, consoante fartamente demonstrado nos presentes autos.
3.1.755 E-DOC Nº 07010074287202096. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento a Notícia de Fato
n° 005/2020 (SIMP 7-156/2020), objetivando acompanhar a implementação de programas de combate e erradicação a dengue no Município de
Altos-PI.
3.1.756 E-DOC Nº 07010074288202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
n° 09/2020 (SIMP: 000010-107/2020), com o fito de apurar possíveis irregularidades no desvio de função das servidoras públicas municipais
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efetivas Lídia Fernanda Vieira de Sousa e Fernanda Vicenca, nomeadas para exercerem o cargo de técnico em enfermagem aos quais executam
funções inerentes ao cargo de auxiliar administrativo, no Centro de Saúde Psicosocial.
3.1.757 E-DOC Nº 07010074293202043. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Procedimento Administrativo n° 013/2019 (SIMP 000016-063/2019), instaurado tendo em mira acompanhar e colher elementos que denotem o
cumprimento das obrigações assumidas em TAC n° 016/2018.
3.1.758 E-DOC Nº 07010074296202087. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000153-101/2019, garantir o fornecimento de medicamentos necessários a manutenção da saúde de
usuária do SUS.
3.1.759 E-DOC Nº 07010074305202031. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 28/2020 (SIMP: 000288-368/2020), para acompanhar e fiscalizar de forma continuada, políticas públicas ou instituições.
3.1.760 E-DOC Nº 07010074315202075. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n° 04/2020 (SIMP 000021-246/2020), que versa sobre empresa Equatorial Energia Piauí vem ofertando serviços
abaixo da expectativa esperada pelos consumidores, comprometendo a qualidade e eficiência do serviço.
3.1.761 E-DOC Nº 07010074295202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil SIMP n° 000131-258/2017 e de investigar eventual perseguição política por parte do Procurador do Município de Bocaina/PI.
3.1.762 E-DOC Nº 07010074341202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de instauração do
inquérito Civil n° 038/2017(SIMP 000040-063/2015), o para apurar potencial omissão dos municípios de Campo Maior, Sigefredo Pacheco, Nossa
Senhora de Nazaré e Jatobá do Piauí na regular e devida alimentação do SIOPS - Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde,
nos termos do art. 39 da Lei Complementar nº 141/12.
3.1.763 E-DOC Nº 07010074348202015. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de Procedimento
Administrativo para Termo de Ajustamento de Conduta, n° 004/2020 (SIMP 000015-063/2020), visando à eficiência na prestação de serviço de
serviço público de fiscalização e de poder de polícia, notadamente no que tange à vigilância sanitária.
3.1.764 E-DOC Nº 07010074373202015. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativa no âmbito do Procedimento Administrativo SIMP n° 000038- 102/2019, que tem por objeto Fiscalizar, acompanhar e garantir o
pleno funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Floriano/PI
3.1.765 E-DOC Nº 07010074374202043. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP n° 000002-184/2019, instaurada após recebimento de Notícia Crime em face do 1° SGT PM Francisco Gomes de Oliveira,
na época Comandante do GPM de Castelo do Piauí.
3.1.766 E-DOC Nº 07010074402202022. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
notícia de Fato SIMP n° 000166-184/2019, o instaurada após recebimento de Denúncia por meio da Ouvidoria do MP, noticia em tese a ausência
de Portal da Transparência na Cidade de Castelo do Piauí.
3.1.767 E-DOC Nº 07010074404202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP n° 000255-184/2019, que versa sobre necessidade de medicamentos por parte de Sra Maria Benta.
3.1.768 E-DOC Nº 07010074407202055. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP n°000425-184/2019, que versa sobre negativa de guarda de menor.
3.1.769 E-DOC Nº 07010074408202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI-PI. Assunto: comunicação de de arquivamento
da Notícia de Fato n° 000247-184/2019, que versa sobre suposta retenção na entrega de resultados de mamografias realizadas na Blitz
Municipal de Saúde em São João da Sena.
3.1.780 E-DOC Nº 07010074412202068. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil n° 22/2003(SIMP 000108-201/2020), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.781 E-DOC Nº 07010074428202071. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000039-089/2015, com a finalidade de acompanhar o menor Estevão Martins da Silva.
3.1.782 E-DOC Nº 07010074444202063. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento Inquérito
Civil n° 001/2019 (SIMP 000023-061/2019), que versa sobre busca de meios com vistas à busca de soluções para a problemática das constantes
fugas de presos da carceragem da 5ª Delegacia Regional de Polícia (Campo Maior/PI), facilitadas, notadamente, pelas péssimas condições do
edifício da carceragem.
3.1.783 E-DOC Nº 07010074446202052. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativa no âmbito do Procedimento Administrativo n° 000039-102/2019, que tem por objeto Fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno
funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Nazaré do Piauí/PI.
3.1.784 E-DOC Nº 07010074453202054. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° SIMP n° 000035-065/2019, que versa sobre apuração da notícia de eventual irregularidade relacionada à desarrazoabilidade de
requisitos exigidos no edital do Pregão Presencial para Registro de Preço n° 23/2019, realizado pelo Município de Parnaíba (PI).
3.1.785 E-DOC Nº 07010074478202058. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa no âmbito do Procedimento Administrativo n° 04/2020 (SIMP 000041-102/2019), que tem por objeto fiscalizar, acompanhar e
garantir o pleno funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Arraial/PI
3.1.786 E-DOC Nº 07010074478202058. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa no âmbito do Procedimento Administrativo n° 05/2020 (000042-102/2019), que tem por objeto fiscalizar, acompanhar e garantir o
pleno funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Francisco Ayres/PI.
3.1.787 E-DOC Nº 07010074463202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de Relatórios de Correição.
3.1.788 E-DOC Nº 07010074493202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório n° 03/2020 (SIMP: 000061-246/2020), apontamento de ocorrências de casos autóctones no território dos municípios:
Alvorada do Gurguéia, Antonio Almeida, Avelino Lopes, Barras, Beneditinos, Bom Jesus, Brejo do Piauí, Caracol, Castelo do Piauí, Cocal,
Corrente, Cristino Castro, Currais, Demerval Lobão, Esperantina, Floriano, Francisco Macêdo, Jaicós, Milton Brandão, Parnaíba, Picos,
Piracuruca, Piripiri, Santa Luz, São Miguel do Tapuio, São Raimundo Nonato, Sebastião Leal, Simplício Mendes, Sussuapara, Teresina, Uruçuí e
Valença do Piauí.
3.1.789 E-DOC Nº 07010074494202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório n° 04/2020 (SIMP 000062-246/2020), para acompanhar o planejamento e a execução das ações de combate ao vetor
dos vírus da dengue, chicungunya e zika no Município de Joca Marques.
3.1.790 E-DOC Nº 07010074496202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório nº 05/2020 (SIMP 000063-246/2020), para acompanhar o planejamento e a execução das ações de combate ao vetor
dos vírus da dengue, chicungunya e zika no Município de Madeiro.
3.1.791 E-DOC Nº 07010074497202084. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de nº 05/2013(SIMP 129186/2016), que tem por objeto apurar os fatos narrados através de representação feita por vereadores do Município de Simões, noticiando o
superfaturamento de terrenos para a construção de uma escola técnica profissionalizante e de uma creche, com despesas também
superfaturadas de serviços de terraplanagem.
3.1.792 E-DOC Nº 07010074497202084. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 01/2017(SIMP 264-186/2017), que tem por objeto Apurar irregularidades na contratação de pessoal pelo Município de Simões PI.
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3.1.793 E-DOC Nº 07010074511202041.Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Inquérito Civil
n° 27/2018 (SIMP 000469-206-2018), para apurar possível contaminação pelos moradores de Uruçuí pelo agrotóxico glifosato.
3.1.794 E-DOC Nº 07010074529202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
fato em Procedimento Administrativo n° 05/2020 (SIMP 000567-080/2017), para apurar supostas ameaças praticadas por particulares, entre os
quais os Srs. Alex Ribeiro dos Santos e o Sr. Alessandro Ribeiro dos Santos, contra os servidores da Prefeitura Municipal de Bom Jesus-PI.
3.1.795 E-DOC Nº 07010074521202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento e
envio de cópias do Procedimento Investigatório Criminal nº 01/2016(SIMP 000476-176/2016), que versa sobre suspeitas de negligência médica
veiculadas pela imprensa, noticiando que Vanessa Alves Leite veio à óbito no Hospital Regional Eustáquio Portela de Valença do Piauí no dia 19
de Março de 2016.
3.1.796 E-DOC Nº 07010074539202087. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de comunicando o
ajuizamento de ação criminal nos autos do Procedimento Investigatório Criminal n° 004/2017(SIMP 000311-173/2017), que versa sobre
fraudação de caráter competitivo do Procedimento licitatório pregão presencial SRP n° 003/2016 mediante apresentação de documento falso.
3.1.797 E-DOC Nº 07010074540202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n° 06/2020 (SIMP 000064-246/2020), que versa sobre acompanhar o funcionamento da Assistência Farmacêutica
no município de Luzilândia.
3.1.798 E-DOC Nº 07010074545202034. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de cientificação do Termo de
Ajustamento de Conduta no âmbito do Procedimento Administrativo n° 11/2019 (SIMP 000107-107/2019), que visa acompanhar o concurso
Público que será realizado no Município de Oeiras/PI.
3.1.799 E-DOC Nº 07010074548202078. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 009/2019 (SIMP 000409-150/2019), que versa sobre acompanhamento e prevenção e controle das doenças
permitidas pelo Aedes Aegypti, exigidas no programa Nacional de Controle de Dengue.
3.1.800 E-DOC Nº 07010074550202047. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000164-101/2018, com o escopo de fiscalizar e acompanhar o cumprimento da Lei Estadual nº 7.098/2018,
que dispõe sobre a docência em Educação Física, na educação infantil, no ensino fundamental e médio, em escolas públicas e particulares, no
âmbito do Município de Francisco Ayres.
3.1.801 E-DOC Nº 07010074553202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000040-101/2019, acompanhar e fiscalizar o funcionamento do Procon municipal de floriano, à luz dos
princípios da administração pública.
3.1.802 E-DOC Nº 07010074369202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo n° 02/2020, registrado no SIMP nº 000124- 284/2020, com o objetivo de acompanhar e/ou fiscalizar o cumprimento
das determinações legais pela equipe de organização do evento "XXIV Regata de Canoas da Lagoa Grande de Buriti dos Lopes", a ser realizado
no dia 28 de março de 2020, nas margens da Lagoa Grande do município de Buriti dos Lopes.
3.1.803 E-DOC Nº 07010074551202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Água Branca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato n° 113/2019, em Inquérito Civil Público n° 01/2020 (SIMP 00737-166/2019), originada da notícia de Jardel Ennes Carvalho Fonseca
informando que a empresa Jaquelivy Viana da Silva, nome fantasia JA Serviços e Fornecimentos, estabelecida no Povoado Estaca Zero, na
cidade de Lagoinha do Estado do Piauí, e que a proprietária da empresa seria esposa de Francisco Dorival Mendes Rosal, assessor do gabinete
do prefeito de Lagoinha.
3.1.804 E-DOC Nº 07010074613202065. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000246-080/2019, bem como do PA SIMP 000408-080/2018,para acompanhar as providências adotadas
quando do registro de vários boletins de ocorrência perante a Delegacia Regional de Bom Jesus.
3.1.805 E-DOC Nº 07010074642202027. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de Comunicação de
prorrogação de prazo de Notícia de Fato n° SIMP 000611-369/2019 para apurar possível prática das condutas previstas nos artigos 99 e 102 do
Estatuto do Idoso c/c art. 58, Il e 78, | IV da Lei que coíbe a Violência Doméstica Familiar.
3.1.806 E-DOC Nº 07010074651202018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 25/2018 (SIMP 000749-206/2017), para apurar suposto crime de estupro de vulnerável praticado por Antônio
José Silva Lima, contra sua filha Keury Félix.
3.1.807 E-DOC Nº 07010074654202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato n° 35/2019 (SIMP 000682-199/2019), que versa sobre informação prestada por moradores da localidade Frecheiras, zona rural de Cocal/PI.
3.1.808 E-DOC Nº 07010074655202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 07/2019 (SIMP 000219-199/2019), com o objetivo de acompanhar o processo de escolha do Conselho Tutelar de
Cocais do Alves.
3.1.809 E-DOC Nº 07010074658202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato n° 05/2020 (SIMP 000168-199/2020), que versa sobre suposto crime de estupro de vulnerável tendo como vítima a menor Bruna dos Santos
Brito e suspeito Messias Avelino.
3.1.810 E-DOC Nº 07010074660202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato n° 03/2020 (SIMP 000048-199/2020), que versa sobre suposto crime de estupro de vulnerável tendo como vítima a menor Paulino Ambrósio
Machado e suspeito Silvano.
3.1.811 E-DOC Nº 07010074662202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato n° 02/2020 (SIMP 000044-199/2020), que versa sobre suposto crime de estupro de vulnerável tendo como vítima a menor Edilene Ribeiro
da Silva e suspeito a apurar.
3.1.812 E-DOC Nº 07010074664202097. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato n° 53/2019 (SIMP 001098-199/2019), sobre suposto crime de estupro de vulnerável tendo como vítima a menor Edilene Ribeiro da Silva e
suspeito Lucimar.
3.1.813 E-DOC Nº 07010074670202044. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato n° 01/2019 (SIMP 000011-241/2019), visando a apurar supostas transferências irregulares de domicílios eleitorais para o
município de Assunção do Piauí.
3.1.814 E-DOC Nº 07010074690202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de de arquivamento do
Procedimento Administrativo(SIMP 000328-088/2019), para acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta n° 04/2019,
referente aos processos n° 0801317-33.2017.8.18.0032 e 0801318-18.2017.8.18.0032.
3.1.815 E-DOC Nº 07010074693202059. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
nº 12/2020 (000978-361.2019), que versa sobre possível irregularidade na nomeação de Controlador-Geral da Câmara de Vereadores do
Município de Dom Expedito Lopes/PI, pelo Presidente da Câmara, o Sr. Francisco de Assis Marcolino Dantas.
3.1.816 E-DOC Nº 07010074720202093. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 01/2019 (SIMP 000028-089/2019), para acompanhar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), celebrado entre
Ministério Público Estadual e o município de São José do Piauí, quanto à elaboração e implementação de atendimento socioeducativo e
programas socioeducativos.
3.1.817 E-DOC Nº 07010074729202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório n° 11/2020 (SIMP 000071-174/2020), para apurar irregularidades na prestação das contas de gestão da Prefeitura
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Municipal de São José do Divino, exercício financeiro do ano de 2016, sob responsabilidade do Sr. José de Sena Machado Filho.
3.1.818 E-DOC Nº 07010074749202075. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório n° 12/2020 (SIMP 000072-174/2020), que tem como objetivo apurar irregularidades na prestação das contas de
gestão da Câmara Municipal de São José do Divino, exercício financeiro do ano de 2016, sob responsabilidade da Sra. Maria José Santos
Machado.
3.1.819 E-DOC Nº 07010074768202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato n° 37/2019, em Procedimento Administrativo nº 01/2020 (SIMP 000272-319/2019), que versa sobre notícia de irregularidade na
execução do serviço de transporte escolar estadual, fornecido aos alunos das localidades "Cocal" e "Santa Rosa".
3.1.820 E-DOC Nº 07010074769202046. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato n° 53/2019, em Inquérito Civil n° 01/2020 (SIMP 000364-319/2019), para apurar possíveis danos causados aos consumidores do
município de antônio almeida/pi, provenientes de supostas ilegalidades do procedimento licitatório e demais atos administrativos pertinentes ao
serviço público de fornecimento de água e tratamento de esgoto naquele município.
3.1.821 E-DOC Nº 07010074770202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo n° 04/2017(SIMP 000190-254/2017), o instaurado para acompanhar a gestão e execução dos serviços
públicos de saúde no Município de Porto Alegre do Piauí-PI.
3.1.822 E-DOC Nº 07010074771202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo n° 08/2018 (SIMP 000330-319/2018), instaurado para acompanhar a gestão e execução dos serviços
públicos de saúde no Município de Marcos Parente/PI.
3.1.823 E-DOC Nº 07010074775202011. Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 16/2018-C(SIMP 001364-089/2018), que versa sobre investigação de Paternidade.
3.1.824 E-DOC Nº 07010074779202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000287-101/2019 com o escopo de averiguar omissão do Estado do Piauí, via Hospital Regional Tibério Nunes — HRTN, em
realizar procedimento cirúrgico em usuária do Sistema Único de Saúde — SUS.
3.1.825 E-DOC Nº 07010074799202052. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de celebração do Termo de
Ajustamento de Conduta no âmbito do Inquérito Civil n° 23/2017(SIMP 000453-174/2016), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.826 E-DOC Nº 07010074824202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barros-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 01/2019 (SIMP 000004-140/2019), instaurado com o fim de acompanhar e fiscalizar a adequação dos órgãos, programas,
estruturas e orçamentos do Município de Cabeceiras do Piauí.
3.1.827 E-DOC Nº º 07010074824202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barros-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 02/2019 (SIMP 00005-140/2019), instaurado com o fim de acompanhar e fiscalizar a adequação dos órgãos, programas,
estruturas e orçamentos do Município de Boa Hora - Piauí.
3.1.828 E-DOC Nº 07010074839202066. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 42/2019 (SIMP 241-089/2019), instaurado para acompanhar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do
Município de São Luís do Piauí-PI.
3.1.829 E-DOC Nº 07010074861202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 37/2017(SIMP 272-088/2017), para averiguar possível lesão ao patrimônio público municipal de Dom Expedito Lopes na
contratação de serviços advocatícios prestados por Furtado Coelho Assessoria e Processos", Campelo e Campelo Advogados Associados", e
"Guimarães, Amorim e Freitas Procuradores Associados".
3.1.830 E-DOC Nº 07010074867202083. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil
n° 46*/2019 (SIMP 000183.088.2019), que versa sobre averiguação de suposta ausência de licitação para aquisição de combustíveis pelo
município de Sussuapara junto à empresa PIPEL- Picos Pretóleo Ltda. (R$ 23.246,00).
3.1.831 E-DOC Nº 07010074869202072. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de converter a Notícia de
Fato n° 91/2019 em Procedimento Administrativo n° 15/2020 (SIMP 000309-174/2019), que tem como objeto Investigar descontos indevidos nos
proventos de aposentadoria da idosa Floriza Alves de Sales no Banco Bradesco resultantes de empréstimos realizados sem o seu
consentimento.
3.1.832 E-DOC Nº 07010074888202015. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do prazo do
Procedimento Administrativo n° 20/2017(SIMP 000096-174/2017), que tem como assunto apurar notícia de cabos telefônicos das empresas
TELEMAR S.A. desnivelados e caixa de distribuição sola no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Cel. Tote Machado.
3.1.833 E-DOC Nº 7010074913202044. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 18/2019 (SIMP 000015-174/2019), que tem como assunto acompanhar suposta situação de vulnerabilidade da
idosa Tereza Maria Conceição Lima.
3.1.834 E-DOC Nº 07010074932202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação conversão de Notícia de
Fato n° 17/2018 (SIMP 000232-292/2019), em Procedimento Administrativo n° 04/2020, instaurada com o objetivo de apurar possíveis crimes de
ameaça e lesão, praticados por José Edmar da Mota, no município de Vila Nova do Piauí-PI.
3.1.835 E-DOC Nº 07010074568202049. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 002491-100/2019, que versa sobre averiguação da emissão irregular de som acústico no âmbito do bar rio, localizado nas
imediações do cais da beira rio, nesta cidade, o que, em tese, viola o código de posturas e a legislação ambiental, além de prejudicar a saúde dos
moradores circunvizinhos, bem como tomar as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação
pertinente.
3.1.836 E-DOC Nº07010074953202096. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato n° 09/2018 (SIMP 000231-292/2019), em Procedimento Administrativo de n° 02/2020, instaurada com o objetivo de apurar a prática de
suposto ato infracional análogo ao crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal.
3.1.837 E-DOC Nº 07010074961202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de comunicação de instauração
de procedimento investigativo criminal n° 01/2020 (SIMP 000082-205/2020), instaurado nesta Promotoria de Justiça, para apurar possíveis ilícitos
previstos na Lei de Licitações e Contratos, envolvendo membros da Comissão Permanente de Licitação da Administração Pública municipal de
Uruçuí-PI e terceiros beneficiados.
3.1.838 E-DOC Nº 07010074968202054. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato n° 06/2016(SIMP 000229-292/2019), em Procedimento Administrativo de n° 01/2020, instaurada em virtude de denúncia de violência
doméstica praticada contra a adolescente à época Eliumara Josefa da Cruz.
3.1.839 E-DOC Nº 07010074973202067. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato n° 04/2019 (SIMP 000201-292/2019), em Procedimento Administrativo de n° 05/2020, instaurada com o objetivo de averiguar saque na
conta do falecido, Joaquim Barbosa da Silva, após a data do óbito.
3.1.840 E-DOC Nº 07010074980202069. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000211-101/2019, que versa sobre garantir a inclusão de Leônidas Wendson de Souza Martins, usuário de
drogas, na rede de atenção básica de saúde - caps, com o seu efetivo acompanhamento e tratamento à luz dos princípios da administração
pública, a fim de que possa viver com dignidade e respeito.
3.1.841 E-DOC Nº 07010074981202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato n° 10/2016(SIMP 000235-292/2019), em Procedimento Administrativo de n° 06/2020, instaurada com o objetivo de apurar retenção de
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documentos da pessoa com deficiência Teles Rodrigues Leal e saques de valores a título de pagamento de honorários advocatícios.
3.1.842 E-DOC Nº 07010074985202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato n° 01/2016(SIMP 000236-292/2019), no Procedimento Administrativo n° 07/2020, instaurada com o objetivo de apurar suposta prática do
crime de estelionato.
3.1.843 E-DOC Nº 07010074990202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de Comunicação de
arquivamento de Procedimento Administrativo n° 09/2019 (SIMP 000333-292/2019), foi instaurado com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a
Recomendação do ICP nº 1.27.001.000271/2015-41 expedida no âmbito do Ministério Público Federal, ao município de Francisco Macedo-PI.
3.1.844 E-DOC Nº 07010075000202045. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Procedimento Administrativo n° 02/2017(SIMP 000246-292/2019), que tem por objeto apurar a qualidade do fornecimento de água na cidade
de Padre Marcos, de responsabilidade da AGESPISA.
3.1.845 E-DOC Nº 07010075001202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de comunicação de
prorrogação de prazo dos Inquéritos Civis n° 47/2018 (SIMP 702-182/2018) e n° 11/2015(SIMP 087-182/2017), que versa sobre apuração da
notícia de fato consistente na não disponibilização da água captada de poço tubular construído com recursos do Município de Pedro II, aos
moradores da localidade Olho D´água dos Paulinos, por decisão de José Alves de Morais, proprietário do terreno que havia anteriormente doado.
3.1.846 E-DOC Nº 07010075003202089. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato n° 02/2018 (SIMP 000332-292/2019), em Inquérito Civil de n° 01/2020, com o fim de contratação de empresa para execução de
pavimentação asfáltica sobre leito natural da zona urbana em direção à Localidade Riacho do Padre.
3.1.847 E-DOC Nº 07010075004202023. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato n° 02/2015(SIMP 000328-292/2019), em Procedimento Administrativo de n° 03/2020, instaurado com o objetivo de apurar denúncia de
maus tratos aos menores Gracilene, Tiago, Grazilene e Isaac.
3.1.848 E-DOC Nº 07010075006202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de comunicando a promoção
de arquivamento do Procedimento Investigatório Criminal n° 001/2016(SIMP 000458-173/2026), com o fito de investigar suposta prática de crime
de responsabilidade, pelo ex-prefeito do município de Piracuruca, Raimundo Vieira de Brito.
3.1.849 E-DOC Nº 07010075007202067. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação da Notícia de
Fato de SIMP n° 002543-100/2019, com a finalidade de averiguar a ocorrência de violação de direito do consumidor por conduta abusiva
imputada à concessionária/distribuidora Equatorial/Cepisa.
3.1.850 E-DOC Nº 07010075041202031. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Preparatório Eleitoral SIMP n° 000001-164/2020, para apurar notícia de realização de evento semelhante à convenção partidária
fora do período estabelecido pela Lei n°9.504/1997.
3.1.851 E-DOC Nº 07010075070202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo de
Inquérito Civil n° 01/2013(SIMP 140-186/2016), que tem por objeto apurar Investigar a situação estrutural e de funcionamento do Matadouro
Público, Licenças de instalação e operação, Adequação dos procedimentos adotados, Proteção ao consumidor, ao meio ambiente e à saúde
pública.
3.1.852 E-DOC Nº 07010075075202026. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de Ação Civil Pública e Ação de
Improbidade Administrativa - por ocasião do Inquérito Civil n° 05/2018 (SIMP 252-186/2018).
3.1.853 E-DOC Nº 07010075101202016. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 002199-361/2019, que versa sobre idoso em situação de risco.
3.1.854 E-DOC Nº 07010075130202088. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de comunicação de arquivamento
do Procedimento Administrativo SIMP n° 000718-090/2018, que versa sobre situação de risco de criança com deficiência.
3.1.855 E-DOC Nº 07010075133202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça Esperantina-PI. Assunto: comunicação n° 07/2020 (SIMP 000088161/2020), apurar suposta prática de pagamento de salários não compatíveis com a legislação municipal vigente ou divergentes entre servidores
que exercem a mesma função na estrutura do Município de Esperantina-PI.
3.1.856 E-DOC Nº 07010075140202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Investigatório Criminal SIMP n° 000523-080/2017, que versa sobre crime de Responsabilidade.
3.1.857 E-DOC Nº 07010075154202037. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP n° 000324-177/2019, que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.857 E-DOC Nº 07010075157202071. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato n° 159/2020 (SIMP 000127-177/2020), de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da
administração pública em face da Prefeita do Município de Valença do Piauí, do Sr. José de Arimatéa Maciel de Sousa ("Dakar Centro
Automotivo"), do Sr. Thiago Araújo Maciel, do Sr. Fransélio De Sousa Puti e do Sr. Orlando Pereira Rodrigues (Processo nº 080014425.2020.8.18.0078), no nº 159/2020 (SIMP 000127-177/2020).
3.1.858 E-DOC Nº 07010075161202039. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato SIMP n° 000445-164/2017, em Procedimento Preparatório, com o objetivo de tomada de providências quanto a atualização salarial por parte
do Poder Público Municipal constante nas Leis Municipais n° 667/2007 e n° 691/2009, de R$ 700,00 (setecentos reais), para o salário mínimo
atual.
3.1.859 E-DOC Nº 07010075167202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 03/2020 (SIMP 000266-174/2019), instaurado para apurar notícia do aluno A. G. C. de A., matriculado no 7º ano
C, do Centro Integrado de Ensino Fundamental - CIEF, apresentando elevados índices de faltas.
3.1.860 E-DOC Nº 07010075178202096. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de apensamento do
Procedimento Investigatório Criminal n° 003/2014(SIMP 000089/2017), ao Procedimento Investigatório Criminal SIMP n° (000523/080/2017), para
apurar suposto crime de Prestação de contas, praticados pelo ex-prefeito de Currais/PI, Joaquim Aristeu Figueiredo da Fonseca no ano de 2012.
3.1.861 E-DOC Nº 07010075215202066. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 19/2018 (SIMP 000070-088/2018), com a finalidade de fiscalizar/ acompanhar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo
do Município de Wall Ferraz-PI.
3.1.862 E-DOC Nº 07010075220202079. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito
Civil n° 07/2020 (SIMP 000088-161/2020), para apurar suposta prática de pagamento de salários não compatíveis com a legislação municipal
vigente ou divergentes entre servidores que exercem a mesma função na estrutura do Município de Esperantina-PI.
3.1.863 E-DOC Nº 07010075244202028. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato n° 143/2019 (SIMP 000845-177/2019), com base nas declarações ofertadas por Jardel Fernandes de Sousa, genitor da menor J. F. de S.
C., de 06 (seis) anos de idade, e diagnosticada com puberdade PRECOCE e que necessita de transporte para tratamento médico especializado
em Teresina/PI.
3.1.864 E-DOC Nº 07010075248202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000173-101/2019, para averiguar a existência de irregularidade na prestação de serviços de saúde para a usuária do sus Maria
Alves Oliveira de Sousa, bem como tomar as providências necessárias para a garantia do direito à saúde.
3.1.865 E-DOC Nº 07010075258202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Procedimento
Investigatório Criminal n° 14/2019 (SIMP 000328-191/2019), que versa sobre possíveis irregularidades na prestação de contas da Prefeitura
Capitão Gervaso Oliveira, exercício 2016.
3.1.866 E-DOC Nº 07010075281202036. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
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Procedimento Administrativo n° nº 41/2019-B(SIMP 000242-089/2019), o para acompanhar e fiscalizar os atos relativos ao processo de escolha
dos membros do Conselho Tutelar do Município de Wall Ferraz-PI.
3.1.867 E-DOC Nº 07010075292202016. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 21/2017(SIMP 000298-262/2018), verificação de situação de risco.
3.1.868 E-DOC Nº 07010075293202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato n° 135/2019 em Procedimento Preparatório n° 13/2020 (SIMP 000515-174/2019), que versa sobre apuração da notícia do Sr. Antônio Erivan
Rodrigues Fernandes, prefeito de São João da Fronteira, que está limitando o acesso de transporte particular em via pública.
3.1.869 E-DOC Nº 07010075298202093. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000238-101/2019, que versa sobre fiscalizar e acompanhar cumprimento de termo de ajustamento de
conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual do Piauí e o Sr. Joaquim da silva santos, notadamente no que concerne a utilização de
som em seu bar e a regularização, junto aos órgãos públicos competentes, do seu estabelecimento comercial.
3.1.870 E-DOC Nº 07010075323202039. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca -PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato n° 129/2019 (SIMP: 000484- 174/2019), em Procedimento Administrativo n° 16/2020, que versa sobre Acompanhamento de medidas
adotadas pelo Executivo Municipal de São João da Fronteira para a cobrança do débito, no valor equivalente a R$ 136.257,40 (cento e trinta e
seis mil e duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), imputado a Ana Cláudia Araújo Ximenes, pelo acórdão nº 259/18, processo
TC/024035/2017.
3.1.871 E-DOC Nº 07010075332202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° SIMP 000295-101/2019, o com o escopo de averiguar condição de negligência familiar do idoso José Antônio
Camelo e, uma vez assim demonstrado, garantir a proteção de seus direitos fundamentais, a luz dos princípios constitucionais, bem como tomar
as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias.
3.1.872 E-DOC Nº 07010075348202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação da Notícia
de Fato n° 099/2019 (SIMP 001044-197/2019), que versa sobre possível prática de improbidade administrativa.
3.1.873 E-DOC Nº 07010075291202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Fronteiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento de Investigação Criminal n° 05/2020 (SIMP 000058-212/2019), cujo objeto é apurar suposta usurpação da atividade da Polícia
Militar praticada por empresa de segurança privada, bem como a prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei n° 10.826/03, com autoria
imputada ao Sr. Robson da Silva Borges.
3.1.874 E-DOC Nº 07010075352202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 03/2018 (SIMP 305-161/2018), instaurado com o fito de acompanhar situação da menor de iniciais V.V.C.,
adolescente com transtorno mental devido a dependência química.
3.1.875 E-DOC Nº 07010075365202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 114/2019 em Inquérito Civil n° 14/2020 (SIMP 000396-174/2019), para apurar notícia de número incerto de contratados, a título precário,
ocupando irregularmente vagas para o cargo de enfermeiro que deveriam ser preenchidas pelos habilitados no concurso público.
3.1.876 E-DOC Nº 07010075368202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação Arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 07/2019, (SIMP 353-161/2019), instaurado de ofício para acompanhar o Processo de Escolha dos Membros do
Conselho Tutelar do Município de Morro do Chapéu do Piauí.
3.1.877 E-DOC Nº 07010075379202093. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000203-101/2020, para acompanhar o cumprimento de termo de ajustamento de conduta celebrado entre o
ministério público estadual e o estabelecimento "casa de show central do forró", cujo objeto é a realização de diversas ações visando garantir a
não emissão abusiva de som acústico em seu estabelecimento comercial e a regularização da documentação junto aos órgãos públicos
competentes, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de descumprimento injustificado.
3.1.878 E-DOC Nº 07010075423202065. Origem: 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 001005-055/2018, instaurada com o escopo de realizar o reconhecimento de paternidade do menor Pedro
Henrique Soares de Sousa pelo Sr. Francyldo Gonçalves de Sousa.
3.1.879 E-DOC Nº 07010075440202019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de
demanda de improbidade administrativa por esta Promotoria de Justiça contra Israel Odílio da Mata e outro, e, por conseguinte, determinou-se o
arquivamento do respectivo Inquérito Civil n° 109/2019 (SIMP 000975-310/2018).
3.1.880 E-DOC Nº 07010075434202045. Origem: 46ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 029/2018 (SIMP 000042-035/2018), cujo assunto é sigiloso.
3.1.881 E-DOC Nº 07010075454202016. Origem: 46ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 003/2016(SIMP 000373-032/2017), cujo assunto é sigiloso.
3.1.882 E-DOC Nº 07010075481202099. Origem: 46ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 001/2015(SIMP 000369-032/2017), cujo assunto é sigiloso.
3.1.883 E-DOC Nº 07010075394202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 37/2019 (SIMP 001377-271/2019), que versa sobre acompanhamento da paciente Alzenira Noleto Monteiro, bem
como a adoção das medidas necessárias ao caso.
3.1.884 E-DOC Nº 07010075391202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 04/2018 (SIMP 000206-271/2017), para acompanhar a situação dos menores M. R. S., S. R. S. e C. R. S. todos
irmãos e órfãos, sob a guarda provisória da avó Valdívia Cabral dos Santos.
3.1.885 E-DOC Nº 07010075413202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 19/2018 (SIMP 000720-271/2018), com o objetivo de acompanhar o menor D. G. M. S.
3.1.886 E-DOC Nº 07010075389202029. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento administrativo n° 03/2020 (SIMP 000362-255/2020), a fim de apurar a situação em que vivem os menores de iniciais GMS e CMS,
filhos de Ana Lúcia de Morais Araújo e Francisco Pereira da Silva.
3.1.887 E-DOC Nº 07010075421202076. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato n° 039/2019 (SIMP 000828-310/2018), com o objeto de apurar irregularidades em condições de trabalho em obra de construção
da Prefeitura de João Costa.
3.1.888 E-DOC Nº 07010075421202076. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato n° 194/2019 (SIMP 001663-310/2019), com o objeto de apurar situação de vulnerabilidade de criança.
3.1.889 E-DOC Nº 07010075446202071. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
administrativo n° 120/2019 (SIMP 000532-090/2019), sobre notícia de pessoa com deficiência em situação de risco.
3.1.890 E-DOC Nº 07010075446202071. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
administrativo n° 53/2019 (SIMP 000323-090/2019), omissão por parte do nosocômio na emissão de documento.
3.1.891 E-DOC Nº 07010075446202071. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 151/2019 (SIMP 000098-358/2019), objeto a garantia de utilização do passe livre no transporte público municipal pelas pessoas
idosas e pessoas com deficiência de Picos.
3.1.892 E-DOC Nº 07010075465202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina- PI. Assunto: comunicação de conversão de
Procedimento Preparatório n° 15/2020, em Inquérito Civil n° 451-161/2018, para apurar suposta acumulação ilegal de cargos públicos em face do
sr. Moizés Rodrigues Soares.
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3.1.893 E-DOC Nº 07010075469202084. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 104/2019 (SIMP 000144-308/2019), que versa sobre declaração prestado pela Sra. Maricelia de Sousa Oliveira,
noticiando que após um desentendimento com seu companheiro, o conselho tutelar determinou que seus filhos ficassem sob os cuidados da Sra.
Maria Samara da Silva, sendo o desejo da declarante que os filhos voltem aos seus cuidados.
3.1.894 E-DOC Nº 07010075474202097. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 31/2019 (SIMP 000048-062/2019), que versa sobre situação da criança Maria Vitória, filha de Teresa Maria de
Jesus dos Santos, sem registro de nascimento de nascimento, a fim de que seja realizada a matrícula da referida criança na escola José
Eleotério da Costa Araújo, situada na localidade Lagoa Seca.
3.1.895 E-DOC Nº 07010073389202094. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n° 04/2020 (SIMP 000082-267/2020), que versa sobre acompanhamento da regularização das condições de
utilização dos veículos de transporte alternativo das cidades que compõem esta Comarca.
3.1.896 E-DOC Nº 07010075508202043. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
SIMP n° 000229-088/2019, cujo mote é apreciar irregularidade em distribuição de água na Localidade Amarelo, zona rural de Monsenhor Hipólito.
3.1.897 E-DOC Nº 07010075491202024. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
notícia de fato n° 000001-214/2017, possível apropriação indébita (por não terem repassado ao fundo de previdência do Município de José de
Freitas- PREV) praticado por José Batista de Sousa (ex-Prefeito de José de Freitas).
3.1.898 E-DOC Nº 07010075510202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de converte a Notícia de
Fato n° 124/2019 em Procedimento Administrativo n° 17/2020 (SIMP 465-174/2019), que versa sobre situação de vulnerabilidade da idosa Maria
da Paz de Oliveira, possivelmente ocasionada por sua sobrinha Lucilene Brito de Oliveira, por meio de agressões físicas, psicológicas e abusos
financeiros.
3.1.899 E-DOC Nº 07010075556202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 05/2020 (SIMP 000283-199/2020), a fim de acompanhar o funcionamento da Assistência Farmacêutica no município de Cocal.
3.1.900 E-DOC Nº 07010075567202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato n° 056/2019 (SIMP 0001114-199/2019), que versa sobre a regularização da energia elétrica no bairro São Francisco em Cocal/PI.
3.1.901 E-DOC Nº 07010075558202021. Origem: 46ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 004/2016(SIMP 000374-032/2017), cujo o objeto é sigiloso.
3.1.902 E-DOC Nº 07010075558202021. Origem: 46ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 005/2016(SIMP 00375-032/2017), cujo o objeto é sigiloso.
3.1.903 E-DOC Nº 07010075585202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de indeferimento de Notícia de
Fato SIMP n° 000243-100/2020, para averiguar eventual conduta abusiva da empresa Multimarcas Consórcios de Floriano, sem prejuízo da
instauração de procedimento próprio, caso surja a justa causa.
3.1.904 E-DOC Nº 07010075628202041. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 146/2019 (SIMP 000846-090/2019), que versa sobre situação de risco, por ação do vizinho Jerônimo Pacheco.
3.1.905 E-DOC Nº 07010075634202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato n° 002/2020 (SIMP 000042-173/2020), que versa sobre suposta prática de crime de estupro de vulnerável.
3.1.906 E-DOC Nº 07010075636202097. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de Procedimento Administrativo n°
137/2019 (SIMP 000714-090/2019), que versa sobre situação de risco, em decorrência de negligencia, agressão psicológica e abuso financeiro
praticadas por Genivaldo e Eva, seus filhos.
3.1.907 E-DOC Nº 07010075642202044. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil
n° 142/2018 (SIMP 000219.088.2018), cujo mote é apreciar o procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial n° 54/2018 destinado ao
registro de preço para aquisições futuras de medicamentos pelo Município de Picos/PI.
3.1.908 E-DOC Nº 07010075653202024. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito civil n°
74/2019 (SIMP 000993-361/2019), que versa sobre notícia oriunda da Câmara Municipal de dom Expedito Lopes, na qual informa ter o Prefeito
Municipal utilizado erário público para custeio de passagens aéreas de sua esposa, Maria Valdivia Moura.
3.1.909 E-DOC Nº 07010075662202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de comunicando o
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 012/2019 (SIMP 000558-173/2019), com a finalidade de acompanhar o cumprimento de Acordo
de Não Persecução Penal firmado entre esta 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca e o Sr. Francisco Wellington de Azevedo Araújo.
3.1.910 E-DOC Nº 07010075686202074. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 9/2020 (SIMP 000099-143/2020), realização de ações coordenadas para o a mento da oferta de vagas em creches públicas,
com vistas a ampliar o atendimento da demanda manifesta (art. 32); e desenvolvam esforços para a garantia da universalização da pré-escola,
obrigatória para as crianças de 4 a 5 anos (art. 208, 1 da CF), até 2016, em todos os municípios brasileiros (art. 42).
3.1.911 E-DOC Nº 07010075701202084. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
n° 10/2020 (SIMP 000534-143/2019), em Procedimento Administrativo tendo por objeto solicitação de investigação de paternidade.
3.1.912 E-DOC Nº 07010075713202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento das Notícia
de Fato SIMP n° 000075-065/2019, para apurar eventual ausência de fiscalização em trecho da BR - 343, mais precisamente na Rodoviária do
Município de Parnaíba-PI.
3.1.913 E-DOC Nº 07010075713202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento das Notícia
de Fato SIMP n° 000085-065/2019, que versa sobre apuração de regularidade em solicitação de desafetação/doação de bem público imóvel do
Município de Parnaíba-PI em favor de particular.
3.1.914 E-DOC Nº 07010075713202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento das Notícia
de Fato SIMP n° 000556-369/2019, que versa sobre de apuração suposta violação aos Princípios Administrativos, tal como Improbidade
Administrativa.
3.1.915 E-DOC Nº 07010075713202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento das Notícia
de Fato SIMP n° 000557-369/2019, que versa sobre apuração de suposta prática delituosa referente à inauguração de uma escola com o nome
do atual Presidente da República.
3.1.916 E-DOC Nº 07010075718202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de conversão do da Notícia de
Fato em Procedimento Administrativo n° 11/2020 (SIMP 000532-143/2019), tendo por objeto pedido de providências acerca de descumprimento
de acordo judicial de pensão alimentícia.
3.1.917 E-DOC Nº 07010075722202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de Procedimento Administrativo n°
027/2019 (SIMP 488-155/2019), sobre suposto abuso financeiro contra pessoa idosa perpetrado pela pessoa conhecida como "Pimentinha".
3.1.918 E-DOC Nº 07010075737202068. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 86/2019 (SIMP 000419-090/2019), a falta de intérprete de libras aos alunos com deficiência auditiva da escola, em decorrência
de omissão da Secretaria de Estado da Educação.
3.1.919 E-DOC Nº 07010075789202034. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 001000-085/2019, que versa sobre relatando reiterada falta de energia elétrica e descaso da CEPISA/EQUATORIAL em face da
problemática.
3.1.920 E-DOC Nº 07010075792202058. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n° 18/2020 (SIMP 000084-174/2020), que tem como companhar a adoção de medidas preventivas, mitigatória e
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assistenciais em caso de possíveis enchentes no primeiro semestre do ano de 2020 no município de Piracuruca - PI.
3.1.921 E-DOC Nº 07010075809202077. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Procedimento
Administrativo n° 05/2017(SIMP 000133-090/2017), que versa sobre situação de risco.
3.1.922 E-DOC Nº 07010075825202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo com a
finalidade de fiscalizar e acompanhar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF por parte dos poderes executivo e legislativo do
Município de Nazaré do Piauí.
3.1.923 E-DOC Nº 07010075830202072. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de conversão de Inquérito Civil
22/2017(SIMP 000322-090/2016), em procedimento Administrativo SIMP n° 000322-090/2016, informando sobre as atuais condições de vivência
de João Joaquim Borges de Sousa e de Eva Maria da Conceição.
3.1.924 E-DOC Nº 07010075831202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriana-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 0002497-100/2020 o, informa que após o óbito de seu então companheiro, José Alberto Cavalcante, em 29 de maio de 2019, os
Noticiados, Miriam, Roberta e Jamildo, adentraram em sua residência e "levaram" seus pertences pessoais.
3.1.925 E-DOC Nº 07010075835202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 01/2020 (SIMP 000606-150/2019), que versa sobre apuração da obra do Programa Habitacional em Demerval
Lobão que se encontra em suposta situação de deterioração.
3.1.926 E-DOC Nº 07010075838202039. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação da Notícia de Fato n°
01/2020 (SIMP 000019-150/2020) que versa sobre averiguação de possível exercício irregular da profissão no Município de Demerval Lobão/PI.
3.1.927 E-DOC Nº 07010075844202096. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000016-101/2019, para fiscalizar e acompanhar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte
dos poderes executivo e legislativo do Município de Floriano.
3.1.928 E-DOC Nº07010075844202096. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo SIMP 000017-101/2019, instaurado com a finalidade de fiscalizar e acompanhar o cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF por parte dos poderes executivo e legislativo do Município de São José do Peixe.
3.1.929 E-DOC Nº 07010075851202098. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativon° 77/2019 (SIMP 000322-090/2019, que versa sobre omissão da Secretaria Municipal de Saúde de Picos na dispensação de
fármaco.
3.1.930 E-DOC Nº 07010075850202043. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 14/2019 (SIMP 001047-090/2018), que versa sobre situação de risco.
3.1.931 E-DOC Nº 07010075853202087. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000027-101/2019, instaurado com o escopo de garantir os direitos fundamentais do incapaz Francisco Reis
de Sousa.
3.1.932 E-DOC Nº 07010075857202065. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 144-2019 (SIMP 000860-090-2019), que tem por objeto a defesa do direito à gratuidade do transporte coletivo urbano no
Município de Picos a pessoa maior de sessenta e cinco anos pela empresa LDL Transporte e Turismo Ltda.
3.1.933 E-DOC Nº 07010075863202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000063-102/2019, o oriundo do Conselho Tutelar da cidade de Arraial/PI, com o objetivo de apurar suposta
prática de injúria contra adolescente.
3.1.934 E-DOC Nº 07010075886202027. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do inquérito
civil n° 11/2017(SIMP 000207-267/2018), tendo por objeto apurar irregularidades na contratação da empresa Norte Sul Alimentos LTDA, que
tinha, até março de 2015, como sócio majoritário o Sr. Flavio Henrique Rocha Aguiar, condenado, na data de 28/01/2014, em Ação de
Improbidade Administrativa em sanção de proibição de contratar com o poder público.
3.1.935 E-DOC Nº 07010075866202056. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Administrativo n° 54/2018 (SIMP 000420-062/2018), reclamação sobre a demora da marcação da Cirurgia Artroplastia no Hospital
Getúlio Vargas (HGV) em Teresina, que o depoente tem pressa na marcação da cirurgia com um médico ortopedista, pois o mesmo sente muitas
dores por conta de lesão no osso da "bacia" e que o mesmo não esta podendo movimentar a perna.
3.1.936 E-DOC Nº 07010075911202072. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato SIMP n° 000290-101/2019, para averiguar a existência de aumento de despesa com pessoal expedido pelo gestor Numas Pereira
Porto nos 180 (Cento e oitenta) dias anteriores ao final do seu mandato, em 2012.
3.1.937 E-DOC Nº 07010075920202063. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 25/2015(SIMP 000057-088/2015), referente aos Atos de Improbidade Administrativa praticados pelo Médico do Hospital
Regional Justino Luz Sr José Ayrton Bezerra.
3.1.938 E-DOC Nº 07010075918202094. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de recomendação ministerial
n° 06/2020, no âmbito do Procedimento Administrativo n° 18/2020 (SIMP 000084-174/2020), que versa sobre possível ocorrência de danos à vida
e à integridade física dos municípios.
3.1.939 E-DOC Nº 07010075922202052. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n° 33/2020 (SIMP 000087-174/2020), que tem como objeto, companhar a adoção de medidas preventivas,
mitigatórias e assistenciais em caso de possíveis enchentes no primeiro semestre do ano de 2020 no município de São José do Divino - PI.
3.1.940 E-DOC Nº 07010075932202098. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 002652-100/2019, de averiguar o descumprimento do código de posturas municipais, a fim de garantir a defesa do meio ambiente,
sossego público e saúde dos moradores circunvizinhos.
3.1.941 E-DOC Nº 07010075931202043. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo da
Notícia de Fato SIMP n° 002363-054/2019, que versa apuração de supostos crimes ambientais praticados por Vivenda Construções LTDA.
3.1.942 E-DOC Nº 07010075935202021. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação recomendação ministerial n°
07/2020 Procedimento Administrativo n° 19/2020 (SIMP 000087-174/2020), em razão de possível ocorrência de danos à vida e à integridade
física dos municípios.
3.1.943 E-DOC Nº 07010075937202011. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação prorrogação do prazo da
Notícia de Fato SIMP n° 002368-054/2019, que versa sobre apuração de supostos crimes ambientais praticados por Vicência C da Silva Me.
3.1.944 E-DOC Nº 07010075945202067. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 82/2019 (SIMP 000322-086/2019), que versa sobre situação de risco.
3.1.945 E-DOC Nº 07010075949202045. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 000299-088/2017, tendo por objeto fiscalizar irregularidades pertinentes à falta de profissionais e descumprimento
de carga horária destes no Hospital Regional Justino Luz de Picos-PI (Recursos Humanos).
3.1.946 E-DOC Nº 07010075950202071. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n° 34/2020 (SIMP 000088-174/2020), que tem como objetivo companhar a adoção de medidas preventivas,
mitigatórias e assistenciais em caso de possíveis enchentes no primeiro semestre do ano de 2020 no município de São João da Fronteira - PI.
3.1.947 E-DOC Nº 07010073415202084. Origem: 34ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 50/2018 (SIMP 000325-019/2014), para apurar possíveis irregularidades de cargos/serviços de fisioterapia na rede hospitalar de
Teresina.
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3.1.948 E-DOC Nº 07010075972202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Ministerial nº 08/2020, expedida nos autos do Procedimento Administrativo n° 20/2020 (SIMP 000088-174/2020), em razão de possível ocorrência
de danos à vida e à integridade física dos municípios.
3.1.949 E-DOC Nº 07010075976202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo 21/2018 (SIMP 000215-150/2018), tendo por escopo finalizar e acompanhar os atos de admissão dos aprovados mo
concurso público deflagrado pela prefeitura Municipal de Demerval Lobão/PI pelo edital.
3.1.950 E-DOC Nº 07010075972202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação 08/2020 Procedimento
Administrativo n° 20/2020 (SIMP 000088-174/2020), que versa sobre possível ocorrência de danos à vida e à integridade física dos municípios ao
risco de desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco.
3.1.951 E-DOC Nº 07010075992202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo da
Notícia de Fato SIMP n° 002706-100/2019, Trata-se de notícia de fato instaurada com o escopo de averiguar possível omissão do Município de
Floriano - via Secretaria de Saúde, na disponibilização de transporte a usuário do SUS, para fins de realização de tratamento fisioterapêutico.
3.1.952 E-DOC Nº 07010075996202099. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP 000013-066/2017, que versa sobre curatela de interditos.
4. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TERESINA (PI), 03 DE JUNHO DE 2020.
RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO
Secretária do Conselho Superior do Ministério Público
Promotora de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ11993
PORTARIA PGJ/PI Nº 1103/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
SUSPENDER ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí 30 (trinta) dias de férias da Promotora de Justiça
MYRIAN GONÇALVES PEREIRA DO LAGO, titular da 49º Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 1º período do exercício de 2020,
anteriormente previstas para o período de 01 a 30 de junho de 2020, conforme escala publicada no DEMPPI n° 543, de 13/12/2019, ficando os 30
(trinta) dias para usufruto em data oportuna.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 01/06/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de junho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1107/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
EXONERAR CIBELE ALBUQUERQUE PAULO COELHO RODRIGUES, matrícula 15442, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria de
Justiça (CC-01), junto à 24ª Promotoria de Justiça de Teresina, com efeitos retroativos ao dia 01 de junho de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de junho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1108/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a expedição da Portaria PGJ/PI nº 928/2020, que designou Promotores de Justiça para integrarem os Grupos Regionais de
Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19,
CONSIDERANDO despacho exarado no documento edoc nº 07010081495202041,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor LUIZ FELIPE LACERDA BRASIL, matricula 15287, para, sem prejuízo de suas atribuições junto à 19ª Promotoria de
Justiça de Teresina, auxiliar o Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 em Campo Maior. Revoga-se a
Portaria PGJ nº 995/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de junho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1109/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
deferimento da solicitação contida no Ofício nº 07/2020, da Junta Recursal do PROCON - JURCON/MPPI, protocolo e-doc nº
07010081494202013,
RESOLVE
DISPENSAR de suas atividades os Promotores de Justiça JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA, JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO e
MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA para participarem da sessão da Junta Recursal da PROCON - JURCON/MPPI, dia 12 de junho de
2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de junho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1110/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
EXONERAR CANDIDO LAURINDO DO VAL NETO, matrícula 15538, lotado na Promotoria de Justiça de Luis Correia, do cargo comissionado
de Assessor Ministerial (CC-01), a partir de presente data.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de junho de 2020.
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CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1111/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
NOMEAR LETICIA AGUIAR FERNANDES, CPF nº 025.423.863-74, para exercer o cargo comissionado de Assessor Ministerial (CC-01), junto à
Promotoria de Justiça de Luis Correia;
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a utilizar os meios eletrônicos para a entrega dos documentos exigidos para fins de posse no referido
cargo público junto à Coordenadoria de Recursos Humanos, devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e alterações. O exercício ocorrerá somente após a
posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de junho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1112/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
DESIGNAR os servidores para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada nos anexos I e II da presente Portaria.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de junho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
ANEXO I
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JUNHO/2020
TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

06

34ª Promotoria de Justiça de Teresina

Yago Roberto Lopes Correia Lima

07

35ª Promotoria de Justiça de Teresina

Lais Ferraz Reis Barroso

13

37ª Promotoria de Justiça de Teresina

Rennison Diego Prado Feitosa

14

38ª Promotoria de Justiça de Teresina

Ana Luiza Masstalerz Pires de Souza

20

39ª Promotoria de Justiça de Teresina

Isadora Gomes de Sousa

21

40ª Promotoria de Justiça de Teresina

Carla Louredana Brito do Rosario Fontenele

27

41ª Promotoria de Justiça de Teresina

Kennedy Bruno Teixeira

28

42ª Promotoria de Justiça de Teresina

Isla Marques Pereira Ferreira

ANEXO II
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JUNHO/2020
SEDE: BOM JESUS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

06

1ª Promotoria de Justiça de Corrente

Selma Marucelia de Andrade

07

1ª Promotoria de Justiça de Corrente

Joelma de Sousa Alves

11

2ª Promotoria de Justiça de Corrente

Jamisson Medeiros da Silva

13

2ª Promotoria de Justiça de Corrente

Verissimo Oliveira dos Santos Filho

14

2ª Promotoria de Justiça de Corrente

Derisson Lisboa Nogueira

20

1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus

Wagner Luz Farias

21

1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus

Wagner Luz Farias

27

2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus

Juliana da Silva Santos

28

2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus

Sebastiao Rodrigues Moura

SEDE: CAMPO MAIOR/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

06

1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Marisa Oliveira Pereira

07

1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Marisa Oliveira Pereira

11

2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Lucas Alves Pinto

13

2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Maria Ilce Barros de Araújo Santos

14

2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Lucas Alves Pinto

20

3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Andressa dos Santos Martins

21

3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Andressa dos Santos Martins
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27

4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Anayelton Brito Ferreira

28

4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Ariel Ibiapina Loyola

SEDE: FLORIANO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

06

Promotoria de Justiça de Regeneração

Thamyres Lima dos Santos

07

Promotoria de Justiça de Regeneração

Thamyres Lima dos Santos

11

Promotoria de Justiça de Amarante

Raul Pianco de Oliveira

13

Promotoria de Justiça de Amarante

Nilson Castro Neto

14

Promotoria de Justiça de Amarante

Raul Pianco de Oliveira

20

Promotoria de Justiça de Palmeirais

Victor Hugo Gomes da Silva Pires

21

Promotoria de Justiça de Palmeirais

Victor Hugo Gomes da Silva Pires

27

Promotoria de Justiça de Itaueira

Barbara Conceicao Melo da Silva Nunes

28

Promotoria de Justiça de Itaueira

Francisco de Assis de Carvalho Junior

SEDE: OEIRAS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

06

4ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Hallana Ruth Ferreira Viana

07

4ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Hallana Ruth Ferreira Viana

11

Promotoria de Justiça de Simplício Mendes

Lindineide Cacilda da Silva

13

Promotoria de Justiça de Simplício Mendes

Lindineide Cacilda da Silva

14

Promotoria de Justiça de Simplício Mendes

Lindineide Cacilda da Silva

20

Promotoria de Justiça de Paes Landim

Keila Cristina de Sousa Silva

21

Promotoria de Justiça de Paes Landim

Keila Cristina de Sousa Silva

27

1ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Rosimaria Meneses do Nascimento

28

1ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Rosimaria Meneses do Nascimento

SEDE: PARNAÍBA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

06

5ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Marjorie Alves Ferreira

07

5ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Marjorie Alves Ferreira

11

6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Indiana Katrine de Arruda Miranda

13

6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Indiana Katrine de Arruda Miranda

14

6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Lisandro Santos de Sousa

20

7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Marina Laura Fortes de Brito Oliveira

21

7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Marina Laura Fortes de Brito Oliveira

27

8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Gildeone Ribeiro dos Santos

28

8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Lara Cruz Miranda da Silva

SEDE: PICOS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

04

Promotoria de Justiça de Aroazes

Renato Francisco de Sousa

05

Promotoria de Justiça de Aroazes

Anizia Maria Barbosa da Cruz

06

Promotoria de Justiça de Aroazes

Williana Ferraz Rocha

07

Promotoria de Justiça de Aroazes

Rafaela Rodrigues de Carvalho

11

1ª Promotoria de Justiça de Picos

Kamilla de Sousa Silva Querino Carvalho

13

1ª Promotoria de Justiça de Picos

Jayane Francisca Estevao Barbosa

14

1ª Promotoria de Justiça de Picos

Kamilla de Sousa Silva Querino Carvalho

20

2ª Promotoria de Justiça de Picos

Gilca Feitosa Santana

21

2ª Promotoria de Justiça de Picos

Monisia Carvalho Gomes
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27

3ª Promotoria de Justiça de Picos

Antonio Diego da Silva Lima

28

3ª Promotoria de Justiça de Picos

Lucenia da Silva Lima

SEDE: ESPERANTINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

06

1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca

Gabriella Rocha Gomes

07

1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca

Ingrid Maria Fernandes de Menezes Castro

11

2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca

Amanda Guedes dos Reis Monteiro

13

2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca

Amanda Guedes dos Reis Monteiro

14

2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca

Amanda Guedes dos Reis Monteiro

20

Promotoria de Justiça de Batalha

Hugo Soares Santos

21

Promotoria de Justiça de Batalha

Marco Antonio Oliveira Fontinele

27

1ª Promotoria de Justiça de Pedro II

Samara Cristina Marreiros dos Santos

28

1ª Promotoria de Justiça de Pedro II

Samara Cristina Marreiros dos Santos

SEDE: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

06

1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí

Onivlis Memrac Pinto de Oliveira

07

1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí

Vanessa Almeida Mendes

11

2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí

Amanda Damasceno Carvalho e Sousa

13

2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí

Damila de Sousa Vieira

14

2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí

Amanda Damasceno Carvalho e Sousa

20

1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Larissa Raquel Borges

21

1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Larissa Raquel Borges

27

2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Karen Nunes de Macedo Araujo

28

2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Mayana Dias Ribeiro

PORTARIA PGJ/PI Nº 1113/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/18;
CONSIDERANDO a impossibilidade de substituição por parte dos substitutos legais;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 9º da Resolução CPJ 11 002/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLÊTO, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela Promotoria
de Justiça de Simões, de 01 a 30 de junho de 2020, com efeitos retroativos, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de junho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI11985
Inquérito Civil nº 053/2019
SIMP 000345-310/2019
Objeto: FECHAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR JORGE RODRIGUES
Investigado: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça relativo a apuração em relação ao fechamento da Unidade
Escolar Jorge Rodrigues, diante da apresentação de reclamações fornecidas por moradores da localidade Malhada, sob o argumento de que
seus filhos foram transferidos para Unidade Escolar localizado no Assentamento Lisboa, que dista uns 15 km; que as estradas se encontram
intrafegáveis, por conta de buracos e alagamentos, trazendo insegurança para estes; que os ônibus escolares não possuem monitores para
atender os alunos especiais.
Foram realizadas várias diligências, e, embora o ente público municipal tenha respondido as solicitações, este não apresentou a manifestação do
Conselho Estadual de Educação, bem como, é patente que a comunidade escolar é contrária ao fechamento da escola Jorge Rodrigues.
Diante do que foi apurado, promoveu-se demanda judicial de Ação de Destituição de Poder Familiar.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração de demanda judicial, buscando seja desfeita a nucleação e reativada
a Unidade Escolar Jorge Rodrigues, a qual foi declarada como fechada - processo nº 0800399-06.2020.8.18.0135.
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.
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Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL, o que faço com fulcro no art. 9º da Lei 7.347/85 e art. 10 da
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
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 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 Defesa da Educação e da Cidadania - CAODEC.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí, 2 de junho de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUTIÇA
Notícia de Fato nº 015/2020
SIMP 000144-310/2020
Objeto: POSTE DE ALTA TENSÃO COM RISCO DE ELETROCUTAMENTO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após recebimento de abaixo assinado proposto por cidadãos das localidades Duque, Marrecas, Curral
Velho e Favela informando que poste de alta tensão, inserto na localidade Duque está prestes a cair, podendo causar prejuízos a integridade
física de quem por ali transita.
Após solicitação, comunicou a regularização do problema por via de whatsapp, inclusive encaminhando fotos do local onde o poste foir
recolocado.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Analisando os autos, verifica-se que o problema apresentado foi extrajudicialmente solucionado, posto que imediatamente acionado por esta
Promotoria de Justiça, a Equatorial realizou o serviço realocando o poste que se encontrava prestes a cair.
Diante do esgotamento através da resolutibilidade extrajudicial da demanda proposta, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174,
de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, por e-mail, a Coordenação do PROCON.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 2 de junho de 2020.
[Assinado digitalmente}
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PESSOA INTERESSADA: JOSÉ FRANCISCO ASSIS MAGALHÃES (SITUBA)
ASSUNTO: SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE QUE REINTEGROU A SERVIDORA
JANICLEIDE TAVARES DA COSTA AO QUADRO DE SERVIDORES DE JOÃO COSTA
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se de Reclamação encaminhada a esta Promotoria de Justiça, por meio da Ouvidoria Geral do Ministério Público do Piauí, relatando
supostas irregularidades em acordo político entre o prefeito de João Costa, Gílson Castro, e o vereador Zezinho, que culminou na reintegração da
esposa deste, Janicleide Tavares da Costa, no quadro de servidores efetivos municipais.
A Sra. Janicleide Tavares da Costa foi reintegrada em acordo firmado com o município de João Costa e homologado em Juízo nos autos do
processo nº 000012-97.2018.8.18.0135.
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, em seu art. 4º, § 4º, estatui que a instauração da Notícia de Fato será
indeferida "quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público ou for
incompreensível".
Vê-se pela narrativa, que o requerimento traz uma denúncia que já está acobertado por acordo homologado e transitado em julgado nos autos do
processo judicial mencionados acima.
Além do mais, não foi apresentado o mínimo de provas para que, ainda que indiciariamente, venha se deflagrar qualquer procedimento de
investigação e possa combater a decisão judicial.
Menciona-se que há que se agir com cautela em denúncias sem o mínimo probatório suficiente, principalmente em ano eleitoral municipal, em
que ocorre a denúncia desenfreada de supostas irregularidades com o mero espírito eleitoreiro, ou seja, sem apresentação de instrumento
mínimo probante apto a deflagrar procedimento investigativo.
Como visto, o fato trazido à baila está acobertado por força judicial, tendo a matéria atingido a coisa julgada.
Assim, além do fato acobertado judicialmente, a denúncia apresenta lastro probatório insuficiente para combater o acordo homologado.
Desta feita, INDEFIRO A INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO o que faço com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público.
Para fins de registro no Sistema SIMP, registre-se o presente indeferimento como Notícia de Fato, diante da impossibilidade de cadastro no
referido sistema nos moldes que se encontra previsto na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
NOTIFIQUE-SE o noticiante, por e-mail e/ou telefone fornecidos, da presente decisão para fins do que dispõe o art. 4º, § 1º, da Resolução nº
174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Comunique-se, por e-mail, a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí.
Publique-se. Após arquive-se.
São João do Piauí/PI, 3 de junho de 2020.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 062/2020
SIMP 000353-310/2020
Objeto: NÃO FUNCIONAMENTO INTEGRAL E INEFICIENTE DA BARREIRA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO
FIDALGO NESTE PERÍODO DE PANDEMIA VIVIDO EM RAZÃO DA COVID-19
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
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Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada, após denúncia encaminhada a esta Promotoria de Justiça, na qual relata o não funcionamento da
barreira sanitária do município de Campo Alegre do Fidalgo, instalada como medida de enfrentamento da COVID-19, em tempo integral, o que a
torna ineficiente e está causando preocupação à população do Município.
Segundo os relatos, após as 17 horas, a barreira é esvaziada, ficando apenas a tenda, passando todo o período noturno sem nenhuma
fiscalização. Além do mais, embora tenha quatro saídas, a barreira só está instalada em duas, o que aumenta a preocupação dos munícipes.
Instada a se manifestar, a Prefeitura de Campo Alegre do Fidalgo ofereceu resposta, informando que o município de Campo Alegre do Fidalgo
possui apenas 02 (duas) entradas, as quais sejam: a PI 465 - que liga São João do Piauí a Campo Alegre do Fidalgo, que segue para o município
de Lagoa do Barro do Piauí sob n. PI 459, não havendo outra rodovia que chegue ou passe por aquele Município.
Informa ainda que as barreiras sanitárias do Município de Campo Alegre do Fidalgo estão instaladas nas duas saídas e trabalham em conjunto
com o GPM de Campo Alegre do Fidalgo e que este, por sua vez, trabalha alinhado com o Batalhão da PM de São João do Piauí, que possui seu
serviço de inteligência, monitorando diuturnamente a chegada deste tipo de transporte na região.
Segundo o município, as equipes das barreiras sanitárias trabalham de forma presencial, sem prejuízo de equipes que trabalham em campo na
monitoração de pessoas, com escala de revezamento e procedimento, pormenorizadas no anexo, e, que, ainda, ficam de sobreaviso, em caso de
alguma diligência repassada pelo GPM local. Ressalta que as precauções apresentadas são suficientes para combater a entrada ou
disseminação do contágio da pandemia vivida, conforme orientação da vigilância sanitária.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Como bem se observa da minuciosa resposta do Município de Campo Alegre do Fidalgo, inexiste irregularidades no funcionamento das barreiras
na forma noticiada, já que todas as vias de acesso estão com barreiras fixas, funcionando com escalas de servidores e com pessoas sobreaviso.
Ademais, os profissionais da barreira sanitárias e da vigilância sanitária trabalham com o apoio da Polícia Militar e, até o presente momento, as
medidas adotadas estão se mostrando suficientes, quanto a este ponto, no enfrentamento de combate ao vírus, na possibilidade do município.
Registro, ainda, que na manhã de domingo do dia 31 de maio do corrente ano, este signatário visitou o Município e constatou o pleno
funcionamento das barreiras sanitárias mencionadas na resposta ofertada nos autos.
Por não vislumbrar ilicitude a ser apurada, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso III, da Resolução
nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Notifique-se os interessados (noticiante e Município de Campo Alegre do Fidalgo), por e-mail, para fins do que dispõe o § 1º, do art. 4º da
Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Apresentado recurso, encaminhe-se os autos ao Conselho Superior do Ministério Público. Expirado o prazo ou manifestado o desinteresse
recursal, promova-se o arquivamento dos autos.
São João do Piauí, 3 de junho de 2020
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI11986
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 27/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Barras, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que no primeiro trimestre deste ano tem sido verificado severo aumento das precipitações pluviométricas no Estado do Piauí,
o que tem causado enchentes e inundações em áreas urbanas e rurais;
CONSIDERANDO que, paralelamente ao recrudescimento das condições climáticas, nos últimos dias ocorreu o aumento de casos suspeitos e
contaminados pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que, no Brasil, o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN foi declarado em 3 de fevereiro de
2020, por meio da edição da Portaria MS nº 188, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;
CONSIDERANDO que, até o dia 30 de março de 2020, o Brasil havia registrado 159 (cento e cinquenta e nove) mortes decorrentes da
propagação do COVID-19, conforme dados oficiais do Ministério de Saúde;
CONSIDERANDO que, no Estado do Piauí, até a mesma data, foram registrados 18 (dezoito) casos confirmados e 231 (duzentos e trinta e um)
suspeitos, todos com a potencial letalidade inerente a essa doença;
CONSIDERANDO que as consequências de possíveis enchentes em áreas residenciais no Município de Barras, a exemplo de aglomeração de
pessoas, desalojamento, transporte de pessoas e pertences e realocamento em espaços coletivos, pode reforçar o risco de contágio pelo COVID19,
CONSIDERANDO a necessidade de que sejam adotadas medidas preventivas para minorar esse risco sanitário;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata; assim como resposta por
escrito;
RESOLVE RECOMENDAR ao Município de Barras, por meio do Prefeito Municipal, que, durante as atividades de orientação, socorro e
assistência social a pessoas atingidas por enchentes em áreas urbanas e rurais, adote todas as medidas preventivas para evitar e/ou minorar o
risco de contágio dos atingidos pelo novo coronavírus, com ênfase para o seguinte:
durante o atendimento às pessoas desabrigadas, manter uma distância mínima de 1,5m (um metro e meio), exceto em situações de resgate;
evitar promover o transporte de famílias desabrigadas distintas em um mesmo veículo;
evitar manter famílias desabrigadas distintas no mesmo alojamento individual, para diminuir o risco de transmissão de epidemia;
prestar orientações, por meio de equipe médica, sobre as técnicas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus às pessoas desabrigadas
que se encontrem em local de alojamento individual/coletivo;
vedar aglomerações de pessoas nos locais de alojamento coletivo para desabrigados, mantendo isolamentos individuais para cada família
atendida.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
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;
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constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
<>fixa-se o prazo de 24 horas, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Barras, pelo e-mail (segunda.pj.barras@mppi.mp.br) as providências tomadas e
a documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento, sob pena de serem implementadas as medidas judiciais cabíveis ao
caso.De mais a mais, para conhecimento, seja a presente recomendação encaminhada, preferencialmente por e-mail ou aplicativo de celular
utilizado para troca de mensagens aos destinatários.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam
cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Meio Ambiente aos respectivos destinatários.
Barras-PI, 30 de março de 2020.
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça

3.3. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI11989
PORTARIA 29ª P.J. Nº 094/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 017/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa da saúde pública,
por seu representante legal signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do Art. 196 da Lei Magna o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a obrigação do município em organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações
e serviços públicos de saúde;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas frente à vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO a representação ofertada nesta Promotoria de Justiça, noticiando e pedindo providências a fim de apurar as possíveis
irregularidades quanto à insuficiência de profissionais da Unidade Básica de Saúde do Monte Castelo;
CONSIDERANDO que inicialmente foi instaurada a Notícia de Fato n° 110/2019, mas que em razão do transcurso do tempo, não foi
possível a elucidação completa dos fatos, faz-se necessária à instauração de um Procedimento Preparatório;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de
2007, do CNMP, e resolução nº 001, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, a fim de
apurar as possíveis irregularidades quanto à insuficiência de profissionais da Unidade Básica de Saúde do Monte Castelo, adotando,
caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1. Autue-se a presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
2. Nomeia-se o Sr. PAULO ANDRÉ MARQUES VIEIRA para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº
23 do CNMP;
3. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e
Cidadania - CAODS, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
4. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial de Justiça do Piauí),
conforme preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público;
5. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Teresina, 08 de maio de 2.020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ
PORTARIA 29ª P.J. Nº 096/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 018/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa da saúde pública,
por seu representante legal signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do Art. 196 da Lei Magna o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a obrigação do município em organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações
e serviços públicos de saúde;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas frente à vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO a representação ofertada nesta Promotoria de Justiça, noticiando e pedindo providências quanto a demora no
Página 48

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 647 Disponibilização: Quarta-feira, 3 de Junho de 2020 Publicação: Quinta-feira, 4 de Junho de 2020

agendamento do exame de Ultrassonografia Transvaginal, através da Rede Pública Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO que inicialmente foi instaurada a Notícia de Fato n° 103/2019, mas que em razão do transcurso do tempo, não foi
possível a elucidação completa dos fatos, faz-se necessária a instauração de um Procedimento Preparatório;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de
2007, do CNMP, e resolução nº 001, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, a fim de
apurar as possíveis irregularidades quanto a demora no agendamento do exame de Ultrassonografia Transvaginal, através da Rede
Pública Municipal de Saúde, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes
diligências:
1. Autue-se a presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
2. Nomeia-se o Sr. PAULO ANDRÉ MARQUES VIEIRA para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº
23 do CNMP;
3. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e
Cidadania - CAODS, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
4. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial de Justiça do Piauí),
conforme preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público;
5. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Teresina, 18 de maio de 2.020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ

3.4. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI11991
SIMP nº 000793.086.2019
DECISÃO
Trata-se de notícia de fato cujo mote seria apreciar suposta atuação de Defensor Público como advogado particular, situação vedada pelo
ordenamento jurídico.
O feito foi instaurado pela 5ªPJPICOS e encaminhado a esta
Promotoria.
Em sede de diligências iniciais, solicitou-se informações ao D.
Defensor Público Geral do Estado do Piauí e ao requerido. As informações foram devidamente apresentadas.
É o que cabe relatar. 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.
Pois bem! O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o
lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial
formal por inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato que não configurem lesão ou ameaça de lesão aos
interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público.
Pois bem! O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, que autoriza o
que segue:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público;
Da análise dos autos não constam elementos probatórios mínimos que denotem a atuação do Defensor Público na condição de advogado
particular, conduta que, se comprovada, seria incompatível com o cargo público que ocupa.
Ainda. Consultando o processo nº 0000131.37.2019.8.18.0032 no sistema ThemisWeb, reforça-se a ideia de que o defensor em lume atuou no
exercício das funções da Defensoria Pública, vejamos:
Ao que nos parece, ocorreu equívoco por parte daquele que digitou a ata da audiência de fls. 05/09.
Destarte, do que consta nos autos, não são vislumbrados outros fatos capazes de desencadear a atuação deste Parquet.
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento, surgindo
novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Comunique-se à 5ªPJ/PICOS e ao Defensor Público, Wanderley Leal
Brito.
Arquive-se remetendo cópia da presente via ATHENAS ao CSMP/PI.
Cumpra-se.
Picos/PI, 27 de novembro de 2019
MAURICIO GOMES DE
MAURÍCIO GOMES DE SOSUOZAUZA:95030301453
Promotor de Justiça
Assinado de forma digital por MAURICIO GOMES DE SOUZA:95030301453 Dados: 2019.11.27
18:20:15 -03'00'

3.5. 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI11994
PORTARIA N. 10/2020
A 33ª Promotoria de Justiça de Teresina, por meio de sua titular, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO ser incumbência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (art. 127 da CRFB);
CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato SIMP n. 000030-344/2020, instaurada a partir de manifestação do
Vereador Edilberto Borges de Oliveira (DUDU-PT) que, embora não acompanhada de maiores elementos de prova, aponta que a proposta de
reajuste das tarifas dos transportes coletivos urbanos de Teresina/PI formulada pelo Conselho Municipal de Transporte Coletivo é abusiva, por
prever índice de aumento superior à inflação, bem como tendo em vista a precariedade do sistema de transporte coletivo urbano desta Capital;
CONSIDERANDO que, conforme apurado na dita Notícia de Fato, o Decreto n. 19.414/2020, que reajusta a tarifa dos transportes coletivos
urbanos do Município de Teresina, na forma que especifica, fê-lo em percentual menor que o proposto pelo Conselho Municipal de Transporte
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Coletivo;
CONSIDERANDO que, consoante registro no SIMP/MPPI, tramita no Ministério Público do Estado do Piauí (32ª Promotoria de Justiça), o
Inquérito Civil Público nº 05/2017, originado do P.P. 04/2017, instaurado com o objetivo de apurar as denúncias de má qualidade do
funcionamento do serviço de Transporte Coletivo Público Municipal de Teresina, bem como do cumprimento do dever de informação ostensiva,
clara e precisa acerca dos itinerários e alterações das linhas de transporte coletivo público municipal (SIMP n. 000019-004/2017);
CONSIDERANDO a ocorrência de aumento da tarifa dos transportes coletivos urbanos do Município de Teresina nada obstante a precariedade
do serviço ofertado, objeto, inclusive, de investigação pelo Ministério Público;
CONSIDERANDO que a política tarifária no sistema de transporte público urbano consiste no conjunto de medidas, regras e normas
estabelecidas pelo poder público que delimitam a forma de financiamento da operação desses sistemas e a cobrança de contrapartida financeira
por parte dos usuários (CARVALHO, Carlos Henrique Ribeiro de. Aspectos Regulatórios e Conceituais das Políticas Tarifárias dos Sistemas
de Transporte Público Urbano no Brasil. Texto para discussão / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.- Brasília: Ipea , 2016) e está
associada à política pública de transportes;
CONSIDERANDO as diretrizes que devem orientar a definição da política tarifária do serviço de transporte público coletivo previstas no art. 8º da
Lei n. 12.587/2012, dentre as quais a melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços (inciso II) e a modicidade da tarifa para o
usuário (inciso VI);
CONSIDERANDO que, na formulação de políticas tarifárias deve ser considerada, além das diretrizes, a estrutura tarifária, na qual se inclui a
definição do nível de preços;
CONSIDERANDO que o regulamento do serviço de transporte coletivo urbano de Teresina (Lei Municipal n. 3.946/2009) estabelece que: o
conjunto dos serviços de transporte coletivo será remunerado por tarifas fixadas pelo Chefe do Poder Executivo (art. 27); na fixação da tarifa, o
Município levará em conta as fórmulas de remuneração definidas no instrumento de delegação dos serviços, sempre fundamentado em estudo
técnico elaborado pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Teresina (art. 27, § 1º); as tarifas poderão ser revistas em função
de alteração dos custos ou dos fatores inerentes à prestação dos serviços, atendidas as exigências da legislação pertinente, sempre com base
em estudo técnico elaborado pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina (art. 28);
CONSIDERANDO que, no bojo da Notícia de Fato SIMP n. 000030-344/2020, foi solicitado à STRANS/Teresina o estudo técnico, com planilhas
de cálculo e documentação comprobatória pertinente quanto aos elementos que o compõem, que embasa o reajuste da tarifa dos transportes
coletivos urbanos do Município de Teresina de que trata o Decreto Municipal n. 19.414/2020;
CONSIDERANDO que a STRANS encaminhou apenas o Parecer Técnico sobre a Tarifa Pública de Ônibus 2020, apresentado ao Conselho
Municipal de Transporte Coletivo (CMTC) no dia 28/01/2020, sem documentação comprobatória, sendo que, para verificação da conformidade
legal da tarifa fixada, faz-se necessária a análise técnica da dita documentação, providência a ser requisitada à Coordenadoria de Perícias e
Pareceres Técnicos do Ministério Público do Estado do Piauí, o que, nos termos do Ato PGJ/PI n. 735/2017 não é cabível em sede de Notícia de
Fato;
CONSIDERANDO que o valor da tarifa do transporte público coletivo urbano de passageiros, enquanto elemento da política tarifária e, por
consequência, da política pública de transportes de Teresina/PI, tem impacto relevante na redução das desigualdades e promoção da inclusão
social; na promoção do acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais e na melhoria das condições urbanas da população no que se refere
à acessibilidade e à mobilidade, definidos como objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana (art. 7º, da Lei n.12.587/2012) e reafirmados
no art. 5º da Lei n. 3.946/2009 do Município de Teresina/PI ao definir as diretrizes a serem observadas na regulação da prestação do serviço de
transporte coletivo urbano desta Capital;
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37 da CRFB);
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP Nº 174/2017, é o instrumento adequado para
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
1. INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, a fim de acompanhar e fiscalizar a política pública de transporte coletivo urbano de
passageiros de Teresina/PI, especificamente quanto à correção da fixação do valor da tarifa a ser paga pelo usuário do dito transporte.
2. DETERMINAR:
a) Autuação da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, mormente os autos da NF SIMP n. 000030344/2020, com o devido registro no SIMP, ficando o registro em livro próprio desta Promotoria de Justiça conforme determina o art. 8º da
Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, diferido até o retorno das atividades presenciais,
temporariamente suspensas;
b) Envio de cópia desta Portaria ao CACOP, para conhecimento, aplicando por analogia o disposto no art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do
Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
c) Publicação desta Portaria no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
d) Juntada do Edital de Concorrência n. 01/2014 do Município de Teresina, citado na fundamentação do parecer técnico encaminhado a este
órgão ministerial, obtido no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí;
e) Requisição, à STRANS/Teresina, de cópia do procedimento administrativo em que proferido o parecer técnico encaminhado a esta Promotoria
de Justiça, com a documentação comprobatória dos elementos considerados para o cálculo da tarifa do transporte público coletivo urbano de
Teresina/PI em 2020, incluindo os contratos de concessão firmados com os concessionários do serviço e documentação que lastreia as
informações sobre variação do Índice de Passageiros Equivalentes Transportados por Quilômetro, denominado IPKe, e os quantitativos
explicitados no item Evolução de Passageiros;
f) Apresentada a documentação requisitada pela STRANS, que seja requisitado parecer técnico à Coordenadoria de Perícias e Pareceres
Técnicos do Ministério Público do Estado do Piauí, obedecidas as prescrições do ATO PGJ n. 735/2017.
Cumpra-se.
Teresina, 02 de junho de 2020.
(assinado digitalmente)
JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR
Promotora de Justiça

3.6. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI11996
PORTARIA N. 02/2020
CONVERSÃO DA NOTÍCIA DE FATO SIMP N. 000505-081/2015
EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante infra-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art.
129, III, da Constituição Federal (CF), art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art.36, VI, da Lei Complementar
Estadual n° 12/93 e Resolução nº 23/2007 do CNMP;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal atribui ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, estabelecendo que, dentre outras, é sua função institucional a de promover o inquérito civil público e a ação
civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF, arts. 127, caput, e
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129, inciso III);
CONSIDERANDO que a Administração Pública, em sua atuação rotineira, deve se pautar e obedecer aos princípios insculpidos no art. 37 da Lei
Maior, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que a regra constitucional prevista no art. 37, XVI veda qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários, com observância de: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro técnico
ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
CONSIDERANDO que as regras constitucionais de acumulação de cargos e vencimentos no setor público são de observância obrigatória pelos
estados e municípios, que não poderão se afastar das hipóteses taxativamente previstas na Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a averiguação das situações que configuram acúmulo ilegal de cargos públicos é dever da administração pública e que a
continuidade dessas situações gera grave dano ao erário, além de comprometer a moralidade e eficiência do serviço público;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato SIMP n°000505081/2015, autuada nesta Promotoria de Justiça de Bom Jesus a partir do encaminhamento
de peças de informação do Processo TC nº 018502/2014 referente à Prestação de Contas do referido Município no exercício financeiro de 2013,
para apurar a suposta ocorrência de acumulação ilícita de cargos públicos por médico;
CONSIDERANDO que já foi esgotado o prazo para apreciação da Notícia de Fato e que ainda não foram cumpridas todas as diligências
necessárias à apuração da veracidade dos fatos e da responsabilidade dos envolvidos;
CONSIDERANDO que, a teor do art. 7º, da Resolução Nº 174, de 4 de Julho de 2017, o membro do Ministério Público, verificando que o fato
requer apuração ou acompanhamento ou vencido o prazo nele previsto, instaurará o procedimento próprio;
RESOLVE DETERMINAR:
I- A CONVERSÃO da Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para que seja continuada a apuração de possível ocorrência de
acumulação ilícita de cargos públicos por médico no Município de Bom Jesus- PI;
II- O ENCAMINHAMENTO da cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), via e-mail institucional, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí
(CPJ/PI);
III- A COMUNICAÇÃO ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para conhecimento
do procedimento;
IV- A PUBLICAÇÃO desta Portaria no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (Res. 001/2008 do CPJ/PI, art. 1º, VI), visando amplo conhecimento e
controle social;
V- A NOMEAÇÃO dos Assessores desta Promotoria de Justiça para secretariarem este procedimento, como determina o art. 4º, inciso V, da
Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
VI- Oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bom Jesus, com cópia da Portaria de instauração do Inquérito Civil Público,
requisitando, no prazo de 10 (dez) dias, a escala de frequência com os horários (entrada e saída) dos profissionais da saúde referentes aos anos
de 2013 e 2015, objetivando aferir a assiduidade em caso de verificação de indício do não exercício das funções em cargos/empregos públicos,
bem como a carga horária para aferir eventual incompatibilidade de horários ;
Cumpridas as determinações, voltem-me os autos para deliberações.
Autue-se e registre-se em livro próprio.
Cumpra-se.
Bom Jesus-PI, 08 de janeiro de 2020.
Lenara Batista Carvalho Porto
Promotora de Justiça

3.7. 7ª ZONA ELEITORAL DO PIAUÍ - CAMPO MAIOR11999
SIMP Nº 000047-222/2019
PPE Nº 04/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Preparatório Eleitoral, instaurado sob o protocolo SIMP nº 000047-222/2019, a partir de informação encaminhada pela
Procuradoria Regional Eleitoral no Piauí de supostas irregularidades em doações nas eleições gerais do ano de 2016, notadamente quanto ao
possível uso irregular de CPF, cujos doadores possuem domicílio civil na 07ª Zona Eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral do Piauí noticia que a Sra. RUTH SANTIAGO SILVA teria realizado doação no valor de R$ 2.000 (dois mil reais
em receita) em receita estimável nas eleições de 2016, mesmo não havendo declarado IRPF no ano anterior.
Oficiado o Cartório da 07ª Zona Eleitoral, este encaminhou extrato de pesquisa no SPCE que alude que a noticiada não consta como doadora
nas Eleições Municipais de 2016 (fl. 36). No entanto, na mesma oportunidade, o Cartório da 07 ª Zona Eleitoral encaminhou Termo de Cessão de
Serviço de Auxiliar Administrativo para fins eleitorais, estimado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), onde consta como cedente a noticiada,
referente as eleições de 2018, em favor do candidato a Deputado Estadual Francisco de Assis de Oliveira (fl. 35).
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.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
O presente procedimento tem como objetivo apurar supostas irregularidades em doações nas eleições gerais do ano de 2016, notadamente
quanto ao possível uso irregular de CPF de doadores que possuem domicílio civil na 07ª Zona Eleitoral.
A Resolução nº 23.533/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, que trata das regras para a arrecadação e gastos de recursos por partidos políticos e
candidatos, bem como prestação de contas, determina que somente pessoas físicas poderão fazer doações eleitorais até o limite de 10% dos
seus rendimentos brutos verificados no ano anterior à eleição, comprovados por meio da declaração do Imposto de Renda.
Caso o doador não seja obrigado a declarar o Imposto de Renda (pessoas físicas que receberam menos de R$ 28.559,70 anuais), o valor de
isenção passa a ser considerado para fins de doação eleitoral, mantido os 10% permitidos (R$ 2.855,79).
Determinadas as diligências iniciais, não foi possível determinar a existência de irregularidades na doação efetivada pelo noticiado. Some-se
ainda o fato de ser o montante doado inferior a R$2.855,97, leia-se, 10% (dez por cento) do teto de isenção do IRPF/2018.
Assim, chega-se à ilação de que o procedimento em referência não teve seu objeto confirmado, não sendo cabível, destarte, qualquer outra
espécie de diligência, conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Eis o que apregoa o art. 63 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019:
Art. 63. Se, ao final da instrução, o órgão responsável pela condução do Procedimento Preparatório Eleitoral entender não comprovado ou
inexistente o fato noticiado, não constituir o fato ilícito eleitoral, estar provado que o investigado não concorreu para a infração ou não
existir prova de tal contribuição, deverá arquivar o referido procedimento, encaminhando-o para a homologação:
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- ao Procurador-Geral Eleitoral nos casos de arquivamento promovido por membro da Procuradoria Regional Eleitoral;
- à Procuradoria Regional Eleitoral do respectivo Estado nos casos de arquivamento promovido por Promotor Eleitoral;
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a promoção de medida judicial cabível, o Ministério Público Eleitoral, através do Promotor
de Justiça Eleitoral signatário, PROMOVE O ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Preparatório Eleitoral.
Publique-se em DOEMP.
Encaminhe-se os autos à Procuradoria Regional Eleitoral do Estado do Piauí, para fins de homologação.
Após, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 64, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019.
Cumpra-se.
Campo Maior-PI, 02 de junho de 2020.
(ASSINADO DIGITALMENTE)
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor Eleitoral da 07ª ZE

3.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO-PI12000
Notícia de Fato nº 10/2020
SIMP 000138-229/2020
Objeto: Abandono Material
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após denúncia formulada perante a Ouvidoria do Ministério Público (manifestação 1432/2020)
noticiando que:
Manifestante informa que é de São Paulo, viajou para São João do Arraial para que pudesse ver seus filhos (Lívia Thalita Cristiane de Sousa e
Benjamim Salvador de Sousa), ficou em quarentena por 15 dias seguindo a orientação da Unidade de Saúde, mas quando foi liberado da
quarentena foi expulso da cidade pela prefeita, estando agora em Teresina e impedido de ver seus filhos. Relata que meses atrás recebeu
imagens da ex-esposa bastante lesionada, que acredita que foi violência doméstica praticada pelo atual marido (segue imagens em anexo).
Relata que recebeu ligação da ex-sogra informando que a ex-esposa (Luciana Estevam) estava na rua bêbada e não estava em condição de
cuidar das crianças. Informa que os policiais militares que o expulsaram da cidade de ordem da prefeita foram os mesmos que pegaram a exesposa bêbada na rua. Solicita ajuda do Ministério Público para que possa ver a situação de seus filhos, pois não sabe como estão.
Em Relatório, a Assistente Social (CRAS) pontuou:
Sra. Luciana compareceu ao CRAS onde relatou que por telefone Sr. Sergio culpou os profissionais pelo ocorrido, falou que não vai mais tentar
retirar as crianças da mãe e mais uma vez Sra. Luciana reforçou o interesse em cuidar dos filhos. Ela também disse que Sergio trabalha como
autônomo e não tem tempo disponível para cuidar dos filhos, segundo ela, as crianças iriam ficar com a avó materna
Conforme os relatórios apresentados pelo CRAS de São João do Arraial e pelo Conselho Tutelar, o reclamante não tem mais interesse em
reclamar a guarda das crianças. A genitora, por outro lado, informou que as crianças ficarão com a avó materna. Resta, assim, esgotado o objeto
da presente (abandono material), sendo, portanto, o arquivamento desta Notícia de Fato que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso I, da Resolução nº
174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o §2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação. No entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio-PI, 01 de junho de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça Titular de Luzilândia
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
Portaria PGJ/PI Nº 420/2020
NOTÍCIA DE FATO Nº 43/2019
SIMP: 000477-229/2019
Objeto: FIXAÇÃO DE ALIMENTOS
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após recebimento de termo de informações de Gisalda Pereira de Lima Mouta, que relatou:
Que teve um relacionamento com Messias dos Santos Araújo e teve um filho com ele. Que ele nunca pagou pensão. Que faz 13 anos que não
paga pensão. Que ele foi morar em Brasília e só teve contato com o filho recentemente.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em que pese as informações e suspeitas traçadas pelo Termo de Informações, esta não trouxe elementos mínimos para iniciar uma investigação
e traçar as ilações apresentadas nesta Notícia de Fato.
Não há, portanto, elementos mínimos apresentados para subsidiar as alegações apresentadas nesta Promotoria de Justiça.
Assim, o arquivamento é a medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso III, da Resolução
nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo ser desnecessária a cientificação pessoal. 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.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio-PI, 01 de junho de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DE LUZILÂNDIA
RESPONDENDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO
PORTARIA PGJ/PI Nº 420/2020
NOTÍCIA DE FATO Nº 05/2020
SIMP 000033-229/2020
Objeto: FIXAÇÃO DE ALIMENTOS
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DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato que tem como objeto fixação de alimentos de menores de idade, representados por SANTANA COSTA DO
NASCIMENTO.
A Promotoria de Justiça buscou a notificação da parte interessada para colacionar aos autos informações e elementos probatórios para
prospecção de uma possível Ação de Alimentos.
Devidamente notificada, a parte noticiante não forneceu a esta Promotoria de Justiça o endereço do reclamado, deixando transcorrer o prazo
para complementação de informações, conforme certificado nos presentes autos.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Verifica-se a ausência de interesse da parte que procurou esta Promotoria de Justiça para solucionar o problema apresentado, pois, notificada
pela Promotoria de Justiça, a mesma não se prontificou a comparecer para dar novos elementos a possibilitar o prosseguimento do caso em
apreço.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, III, da Resolução nº 174, de 4
de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo ser desnecessária a cientificação pessoal. 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.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça
Matias Olímpio-PI, 01 de junho de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça Titular de Luzilândia
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
Portaria PGJ/PI Nº 420/2020
NOTÍCIA DE FATO Nº 08/2020
SIMP 000038-229/2020
Objeto: FIXAÇÃO DE ALIMENTOS
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato que tem como objeto a fixação de alimentos de menores de idade, representados por ROSILENE TEIXEIRA
PEREIRA.
A Promotoria de Justiça buscou a notificação da parte interessada para colacionar aos autos informações e elementos probatórios para
prospecção de uma possível Ação de Alimentos, principalmente dados pessoais e endereço do reclamado.
Devidamente notificada, a parte noticiante não forneceu a esta Promotoria de Justiça os elementos mínimos para dar andamento ao
procedimento, deixando transcorrer o prazo para complementação de informações, conforme certificado nos presentes autos.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Verifica-se a ausência de interesse da parte que procurou esta Promotoria de Justiça para solucionar o problema apresentado, pois, notificada
pela Promotoria de Justiça, a mesma não se prontificou a comparecer para dar novos elementos a possibilitar o prosseguimento do caso em
apreço.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, III, da Resolução nº 174, de 4
de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo ser desnecessária a cientificação pessoal. 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.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça
Matias Olímpio-PI, 01 de junho de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça Titular de Luzilândia
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
Portaria PGJ/PI Nº 420/2020
NOTÍCIA DE FATO Nº 06/2020
SIMP 000032-229/2020
Objeto: FIXAÇÃO DE ALIMENTOS
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato que tem como objeto fixação de alimentos de menores de idade, representados por TELMA DOS SANTOS.
A Promotoria de Justiça buscou a notificação da parte interessada para colacionar aos autos informações e elementos probatórios para
prospecção de uma possível Ação de Alimentos.
Devidamente notificada, a parte noticiante não forneceu à esta Promotoria de Justiça as informações solicitadas, deixando transcorrer o prazo
para complementação de informações, conforme certificado nos presentes autos.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Verifica-se a ausência de interesse da parte que procurou esta Promotoria de Justiça para solucionar o problema apresentado, pois, devidamente
notificada não se prontificou a comparecer para dar novos elementos a possibilitar o prosseguimento do caso em apreço.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, III, da Resolução nº 174, de 4
de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo ser desnecessária a cientificação da reclamante. 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.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça
Matias Olímpio-PI, 02 de junho de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça Titular de Luzilândia
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
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Portaria PGJ/PI Nº 420/2020
NOTÍCIA DE FATO Nº 07/2020
SIMP 000037-229/2020
Objeto: FIXAÇÃO DE ALIMENTOS
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato que tem como objeto fixação de alimentos de menores de idade, representados por VERALICE BARBOSA MORAES.
A Promotoria de Justiça buscou a notificação da parte interessada para colacionar aos autos informações e elementos probatórios para
prospecção de uma possível Ação de Alimentos.
Devidamente notificada, a parte noticiante não compareceu à esta Promotoria de Justiça, deixando transcorrer o prazo para complementação de
informações, conforme certificado nos presentes autos.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Verifica-se a ausência de interesse da parte que procurou esta Promotoria de Justiça para solucionar o problema apresentado, pois, notificada,
não se prontificou a comparecer para dar novos elementos a possibilitar o prosseguimento do caso em apreço.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, III, da Resolução nº 174, de 4
de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo ser desnecessária a cientificação da noticiante. 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.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça
Matias Olímpio-PI, 02 de junho de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça Titular de Luzilândia
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
Portaria PGJ/PI Nº 420/2020

3.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI12001
DESPACHO
SIMP N°000052-420/2020
Trata-se de demanda encaminhada pela ouvidoria do MPPI sob o protocolo n°1740/2020, o qual a parte relata suposta aglomeração de pessoas
na inauguração do Mix Atacarejo em Parnaíba, em 21 de maio, na rua projetada, 67- Reis Veloso, requerendo ao órgão ministerial que alguma
coisa possa ser feita diante do ocorrido, já que nos encontramos em situação de Pandemia mundial;
Considerando que já existem dois procedimentos instaurados para acompanhar o cumprimento de recomendações expedidas pelo Ministério
Público Estadual, sendo o SIMP 001129-369/2020 e 000035-420/2020;
No bojo do SIMP 001500-369/2020, foi expedido ofícios a Vigilância Sanitária de Parnaíba, Polícia Militar e Mix Atacarejo, perquirindo
informações sobre a suposta aglomeração.
Em razão de todo o exposto, indefiro a instauração de Notícia de Fato, em razão do fato narrado já está sendo apurado em outros procedimentos,
com fundamento no artigo 4º, I, da Resolução n° 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Encaminhando cópia desta decisão de arquivamento, notifique-se o noticiante, como determinado no artigo 4º, §1º, da Resolução n° 174/2017,
do CNMP, advertindo-o de que poderá ser apresentado recurso no prazo de 10 (dez) dias.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
Determino ainda, que cópia da reclamação seja juntada nos autos dos SIMPs 001129-369/2020 e 000035-420/2020 a fim de instruí-los.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP, via memorando, por e-mail.
Parnaíba-PI, 01 de junho de 2020
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor da 2ª Promotoria de Justiça

3.10. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI12002
PORTARIA Nº 68/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09/2020
Objeto: instaurar o Procedimento Administrativo Nº 09/2020, a fim de acompanhar a Ação Civil Pública nº 0812269-33.2020.8.18.0140, que
visa a regularização dos estoques de medicamentos necessários ao controle de Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa na "Farmácia do Povo".
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso das atribuições previstas nos arts.
129, III, da CF/88 e art. 8º, III e IV, da Resolução CNMP Nº 174/2017;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público "a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art.127 da CF/88);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 141/2012 define em seu art. 20 que "as transferências dos Estados para os Municípios destinadas
a financiar ações e serviços públicos de saúde serão realizadas diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e automática";
CONSIDERANDO que o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) é regulamentado pelas Portarias de Consolidação
GM/MS nº 02/2017 e 06/2017, sendo uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS cujo objetivo é a garantia da integralidade do
tratamento medicamentoso em todas as fases das patologias elencadas;
CONSIDERANDO que a lei nº 8.080/90, em seu artigo 6º, inciso I, alínea "d", esclarece que "estão incluídas no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS) [...] a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica";
CONSIDERANDO o recorrente desabastecimento de hipoglicemiantes orais e injetáveis (insulinas) necessários ao controle dos diversos tipos de
Diabetes na "Farmácia do Povo";
CONSIDERANDO a Ação Civil Pública nº 0812269-33.2020.8.18.0140, em desfavor do Estado do Piauí, que visa a regularização dos estoques
de medicamentos necessários ao controle de Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa na "Farmácia do Povo";
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP Nº 174/2017, é o instrumento adequado para apurar fato
que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis e embasar outras atividades não sujeitos a inquérito civil;
RESOLVE:
Instaurar o Procedimento Administrativo Nº 09/2020, a fim de acompanhar a Ação Civil Pública nº 0812269-33.2020.8.18.0140, que visa a
regularização dos estoques de medicamentos necessários ao controle de Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa na "Farmácia do
Povo", determinando desde logo:
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a) Autuação da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração e registro dos autos em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
b) Nomeação do Sr. Renan Barros Moura Costa, Assessor de Promotoria de Justiça, para secretariar este procedimento, aplicando-se por
analogia o que determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
c) Envio de cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e Cidadania CAODS, para conhecimento, aplicando por analogia o disposto no art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
d) Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 12ª Promotoria de Justiça e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, por
analogia ao que dispõe o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público;
e) Junte-se ao presente procedimento Comprovante de Protocolo da supramencionada Ação Civil Pública no sistema de Processo Judicial
Eletrônico, bem como cópia da Inicial que originou a demanda e cópia da notícia extraída do site do MPPI em que é divulgado o ajuizamento da
supramencionada ação.
Publique-se e Cumpra-se.
Teresina, 31 de maio de 2020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça- 12ª PJ
PORTARIA Nº 69/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10/2020
Objeto: instaurar o Procedimento Administrativo Nº 10/2020, a fim de acompanhar a Ação Civil Pública nº 0812330-88.2020.8.18.0140, que
visa a regularização dos estoques de medicamentos necessários ao controle de doenças renais crônicas, bem como de imunossupressores para
pacientes pós-transplantados na "Farmácia do Povo".
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso das atribuições previstas nos arts.
129, III, da CF/88 e art. 8º, III e IV, da Resolução CNMP Nº 174/2017;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público "a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art.127 da CF/88);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 141/2012 define em seu art. 20 que "as transferências dos Estados para os Municípios destinadas
a financiar ações e serviços públicos de saúde serão realizadas diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e automática";
CONSIDERANDO que o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) é regulamentado pelas Portarias de Consolidação
GM/MS nº 02/2017 e 06/2017, sendo uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS cujo objetivo é a garantia da integralidade do
tratamento medicamentoso em todas as fases das patologias elencadas;
CONSIDERANDO que a lei nº 8.080/90, em seu artigo 6º, inciso I, alínea "d", esclarece que "estão incluídas no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS) [...] a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica";
CONSIDERANDO o recorrente desabastecimento de hipoglicemiantes orais e injetáveis (insulinas) necessários ao controle dos diversos tipos de
Diabetes na "Farmácia do Povo";
CONSIDERANDO a Ação Civil Pública nº 0812330-88.2020.8.18.0140, em desfavor do Estado do Piauí, que visa a regularização dos estoques
de medicamentos necessários ao controle de doenças renais crônicas, bem como de imunossupressores para pacientes pós-transplantados na
"Farmácia do Povo";
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP Nº 174/2017, é o instrumento adequado para apurar fato
que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis e embasar outras atividades não sujeitos a inquérito civil;
RESOLVE:
Instaurar o Procedimento Administrativo Nº 10/2020, a fim de acompanhar a Ação Civil Pública nº 0812330-88.2020.8.18.0140, que visa a
regularização dos estoques de medicamentos necessários ao controle de doenças renais crônicas, bem como de imunossupressores
para pacientes pós-transplantados na "Farmácia do Povo", determinando desde logo:
a) Autuação da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração e registro dos autos em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
b) Nomeação do Sr. Renan Barros Moura Costa, Assessor de Promotoria de Justiça, para secretariar este procedimento, aplicando-se por
analogia o que determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
c) Envio de cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e Cidadania CAODS, para conhecimento, aplicando por analogia o disposto no art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
d) Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 12ª Promotoria de Justiça e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, por
analogia ao que dispõe o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público;
e) Junte-se ao presente procedimento Comprovante de Protocolo da supramencionada Ação Civil Pública no sistema de Processo Judicial
Eletrônico, bem como cópia da Inicial que originou a demanda e cópia da notícia extraída do site do MPPI em que é divulgado o ajuizamento da
supramencionada ação.
Publique-se e Cumpra-se.
Teresina, 31 de maio de 2020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça- 12ª PJ

3.11. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI12005
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 50/2019
SIMP Nº 000055-063/2019
ASSUNTO: EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ RECLAMADOS: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ e
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
RESUMO: DISCUTIR MEIOS PARA A CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOSSA
SENHORA DE NAZARÉ/PI
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
A Notícia de Fato epigrafada foi registrada na 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior no dia 22/04/2019, em razão da fragmentação do objeto
do Inquérito Civil nº 073/2015.000358-063/2015 instaurado de ofício na 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior (onde foi arquivado) que tratou
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do Projeto MPEDUC no município de Nossa Senhora de Nazaré/PI, objetivando discutir meios para a capacitação continuada de
profissionais da educação no município de Nossa Senhora de Nazaré/PI, (fl. 07);
O Inquérito Civil nº 073/2015.000358-063/2015 foi instaurado de ofício nos idos de 2015 na 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, sendo que
no dia 26 de março de 2018 foi realizada Audiência Pública no prédio do CRAS de Nossa Senhora de Nazaré/PI (fls. 08/15).
O referido Inquérito Civil foi arquivado e fragmentado em 15 (quinze) Notícias de Fato distintas e específicas, entre as quais a presente Notícia de
Fato, ex vi da decisão exarada no dia 28 de fevereiro de 2019 pelo Promotor de Justiça titula da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior (fls.
17/19);
Ficou ressaltado nos autos da Notícia de Fato em tela a necessidade de se discutir meios para a capacitação continuada de profissionais da
educação no município de Nossa Senhora de Nazaré/PI.
A Procuradora Geral de Justiça proferiu DECISÃO proferida no dia 29.07.2019 nos autos da Notícia de Fato em lume, referente ao Conflito
Negativo de Atribuições, declarando a 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI com atribuição para conhecer e atuar na Notícia de
Fato em apreço; (fls. 38/43);
CONSIDERANDO o prazo expirado para apreciação da Noticia de Fato em lume, instaurada no dia 22/04/.2019 (fl. 07), o Ministério Público
Estadual, através do Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maio RESOLVEU no dia 27/08/2019 autuar a Notícia de
Fato registrada sob o protocolo nº 000055-063/2019, tornando-a Procedimento Administrativo sob n° 50/2019, através da PORTARIA nº
50/2019, à luz do art. 7º, c/c art. 3º, caput, ambos da Resolução nº 174/2017 do Conselho Superior do Ministério Público/CNMP, , com a
finalidade de discutir meios para a capacitação continuada de profissionais da educação no município de Nossa Senhora de Nazaré/PI,
quando foram determinadas as seguintes medidas:
Encaminhe-se cópia, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude (CAODIJ), Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC), Conselho Superior do Ministério Público e ao Diário Eletrônico do Ministério Público
para fim de publicação, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução n° 23/2007 do CNMP;
Juntar aos autos o MEMORANDO nº 16/2019-AEGPGJ/MPPI, de 30 de julho de .2019;
Expedição de Memorando à Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação e da Cidadania/CAODEC, solicitando orientações
sobre as medidas a serem adotadas para resolução da matéria objeto do presente Procedimento Administrativo, notadamente sobre os meios de
atuação a serem adotados pela Secretaria Municipal de Educação de Nossa Senhora de Nazaré, inclusive se for o entendimento do CAODEC,
seja enviada minuta para eventual Termo de Ajuste de Conduta - discutir meios para a capacitação continuada de profissionais da
educação no município de Nossa Senhora de Nazaré/PI;
Expedição de ofício ao(a) Secretário(a) Municipal de Educação de Nossa Senhora de Nazaré, solicitando informações sobre os meios que vem
sendo implementados na discussão dr meios para a capacitação continuada de profissionais da educação no município de Nossa
Senhora de Nazaré/PI;, encaminhando documentação comprobatória no prazo de 10 (dez) dias corridos.
Tais medidas foram cumpridas nos dias 21.10.209 (fls. 50 e 66) e 01.11.2019, conforme expedientes acostados aos autos (fls. 45 a 61).
A Coordenadora do CAODEC não apresentou resposta/manifestação no prazo concedido no Ofício nº 1769/2019.055.063/2019-SUPJCM-MPPI ,
de 21.10.2019 (fls. 46/48), conforme Certidão de Perda de Prazo do dia 18.09.2019 (fl. 62).
Publicou-se a PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PA Nº 50/2019 - PORTARIA Nº 50/2019 (fls. 02/06) no Diário Eletrônico do Ministério Público,
Edição nº 525, páginas 15/16, disponibilizada no dia 18.11.2019, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n°
23/2007 do CNMP, conforme CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO de 24.09.2019 (fls. 63 e 6/64v).
A Secretária Municipal de Educação de Nossa Senhora de Nazaré não apresentou resposta/manifestação no prazo concedido no Ofício nº
1770/2019.055.063/2019-SUPJCM-MPPI , de 12.10.2019 (fls. 50 e 66), conforme Certidão de Perda de Prazo do dia 02.12.2019 (fl. 67). Em
consequência, expediu-se o Ofício nº 2256/2019.055.063/2019-SUPJCM-MPPI, no dia 13.12.2019 (com ciência no dia 17.12.2020), requisitando
as mesmas providências indicadas no ofício anterior (fls. 74 e 76).
Em resposta intempestiva ao Ofício nº 1769/2019.055.063/2019-SUPJCM-MPPI, de 12.08.2019 (fls. 46/48) a Coordenadora do Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Educação e Cidadania/CAODEC enviou para o e-mail da Secretaria Extrajudicial das Promotorias de Justiça de
Campo Maior o Ofício nº 705/2019/CAODEC/MPPI, de 06.12.2019, acompanhado de Modelo de Notificação Recomendatória, para que o Prefeito
adote as providências necessárias elaborar cronograma de formação continuada dos profissionais do magistério público (fls. (fls. 69 e 70/72).
Em resposta ao Ofício nº 2256/2019.055.063/2019-SUPJCM-MPPI do dia 13.12.2019 (fls. 74 e 76), a Secretária Municipal de Educação de
Nossa S. de Nazaré através do Ofício nº 013.01/2020, de 17.01.2020 encaminhou Relatórios e fotos da Capacitação dos profissionais da
educação do município de Nossa Senhora de Nazaré, junto à SEDUC/PI-UNDIME/PI (fl. 78):
FORMAÇÃO CONTINUADA DO CURRÍCULO DO PIAUÍ - junto a Secretaria de Estado da Educação/SEDUC/PI - União dos Dirigentes
Nacionais de Educação/UNDIME/PI, em duas etapas:
I - 1ª ETAPA - MACRO MÓDULO I
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROSSEGUIMENTO DAS ETAPAS FORMATIVAS
DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO CURRÍCULO DO PIAUÍ PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
5ª GRE - Município de Nossa Senhora de Nazaré
Nome da Atividade: FORMAÇÃO MACRO MÓDÚLO I
Período de realização da atividade: 13 de novembro de 2019
Presencial: das 13:00h às 17:30h (04h e meia)
Objetivo(s) da atividade: Formação Continuada de Implementação do Currículo do Piauí para o Ensino Infantil e para o Ensino Fundamental aos
professores de Nossa Senhora de Nazaré-PI - módulo I Pro BNCC
7. (...)
8. Avaliação Geral da Atividade: A formação foi bem participativa, muito aprendizado, portanto conclui-se que foi satisfatória.
(...) - FLS. 79/81
II. 2ª ETAPA - MACRO MÓDULO II
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROSSEGUIMENTO DAS ETAPAS FORMATIVAS
DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO CURRÍCULO DO PIAUÍ PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
5ª GRE - Município de Nossa Senhora de Nazaré
Nome da Atividade: FORMAÇÃO MACRO MÓDOLO II "Uso pedagógico dos dados"
Período de realização da atividade: 19 de novembro de 2019
5. Presencial: das 08:00h às 12:00h e 14:00h a 16:00
6. Objetivo(s) da atividade: Formação Continuada de Implementação do Currículo do Piauí para o Ensino Infantil e para o Ensino Fundamental
aos professores de Nossa Senhora de Nazaré-PI - módulo II Pro BNCC
7. (...)
8. Avaliação Geral da Atividade: A formação foi bem participativa, muito aprendizado, portanto conclui-se que foi satisfatória.
(...) - FLS. 82/85.
FOTOS E MAIS FOTOS (FLS. 86/92).
Em cumprimento ao despacho exarado o dia 29.01.2020 expediu-se o Ofício nº 284/2020- 055.063/2019-SUPJCM de 31.01.2020, com ciência no
dia 04.02.2020 (fls. 100 e 102) à Secretária Municipal de Educação de Nossa Senhora de Nazaré, encaminhando-lhe a NOTIFICAÇÃO
RECOMENDATÓRIA º 05/2020, de 29.02.2020, para: a) adotar as providências necessárias para o cumprimento e monitoramento permanente
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das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação do município de Nossa Senhora de Nazaré; b) apresentar a esta 2ª Promotoria de
Justiça de Campo Maior, no prazo máximo de 15 dias, um relatório pormenorizado das metas que já foram cumpridas, além de um cronograma
de execução das metas restantes (fls. 95/98 e 100 e 102).
A Secretária Municipal de Educação de Nossa Senhora de Nazaré não apresentou resposta/manifestação no prazo concedido no Ofício nº
284/2020-055.063/2019-SUPJCM de 31.01.2020, com ciência no dia 04.02.2020 (fls. 100 e 102), conforme Certidão de Perda de Prazo do dia
12.02.2020 (fl. 103). Publicou-se a NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA º 05/2020, de 29.01.2020 (fls. 95/98) no Diário Eletrônico do Ministério
Público, Edição nº 600, página 75, disponibilizada no dia 23.03.2019, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução
n° 23/2007 do CNMP, conforme CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO do dia 25.03.2020 (fls. 105 e 106).
Comunicou-se a expedição da NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA 05/2020, devidamente publicada no Diário Oficial do MPPI - à Coordenadora
do Centro de Apoio Operacional da Defesa da Educação e da Cidadania/CAODEC, através do Ofício nº 692/2020-055.063/2019- SUPJCM-MPPI
do dia 31.01.2020, com ciência no dia 17.04.2020 (fls. 107/108)
Exarou-se despacho no dia 24.04.2020, foram adotadas as seguintes medidas:
Expediu-se no dia 28.04.2020, via e-mail, o Ofício nº 675/2020-055.063/2019-SUPJCM de 22.04.2020, com ciência no dia 29.04.2020 (fls. 115116 e 127) ao Prefeito Municipal de Nossa Senhora de Nazaré/PI, encaminhando a NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 27/2020, de
24.04.2020, devidamente publicada no Diário Oficial do MPPI, para: a) adotar as providências necessárias para o cumprimento e monitoramento
permanente das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação do município de Nossa Senhora de Nazaré; b) apresentar a esta
Promotoria de Justiça, no prazo máximo de 15 dias, um relatório pormenorizado das metas que já foram cumpridas, além de um cronograma de
execução das metas restantes (fls. 111/113 e 118v);
Comunicou-se a expedição da NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 27/2020, de 24.04.2020 - depois de publicada no Diário Oficial do MPPI
(fls. 111/113 e 118v) - à Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Defesa da Educação e da Cidadania/CAODEC (fls. 120 e 121/122);
Expediu-se o Expediu-se no dia 28.04.2020, via e-mail, o Ofício nº 674/2020-055.063/2019- SUPJCM, de 22.04.2020, à Secretária Municipal de
Educação de Nossa Senhora de Nazaré, encaminhando a NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA nº 05/2020, de 29.01.2020 devidamente
publicada no Diário Oficial do MPPI (fls. 95/98 e 106), para: a) adotar as providências necessárias para o cumprimento e monitoramento
permanente das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação do município de Nossa Senhora de Nazaré; b) apresentar a esta
Promotoria de Justiça, no prazo máximo de 15 dias, um relatório pormenorizado das metas que já foram cumpridas, além de um cronograma de
execução das metas restantes (fls. 124-125);
Publicação da NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 27/2020, de 24.04.2020 (fls. 111/113 e 118v) no QUADRO DE AVISOS da Sede das
Promotorias de Justiça de Campo Maior, conforme Certidão do dia 29.04.2020 (fl. 119); ;
Em resposta ao Ofício nº 675/2020-055.063/2019-SUPJCM de 22.04.2020, com ciência no dia 29.04.2020 (fls. 115-116 e 127) o Prefeito
Municipal de Nossa Senhora de Nazaré/PI protocolou o Ofício nº 030-05/2020 GAB/PREF, de 11.05.2020 (fls. 130/130v), encaminhando: I) o
PME - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2015/2025 - Relatório Anual de Monitoramento do PME de Nossa Senhora de Nazaré (fls.
131/144); II) RELATÓRIO DAS FROMAÇÕES CONTINUADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME DE NOSSA SENHORA
DE NAZARÉ (fls. 145/150).
O PME - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2015/2025 - Relatório
Anual de Monitoramento do PME de Nossa Senhora de Nazaré - Lei Municipal no142/2015 - Período: 2019 - 2020, tem os seguintes tópicos
(fls. 131/144):
INTRODUÇÃO
Apresenta a definição de monitoramento da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Faz menção sobre
elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE), sancionado através da Lei Nº 13.005/2014,
Ressalta que o município de Nossa Senhora de Nazaré - PI elaborou e aprovou seu PME, através da Lei Nº 142/2015, de 25 de maio de 2015.
Conclui dizendo que o documento objetiva apresentar mais uma etapa do contínuo processo de aperfeiçoamento das atividades de
monitoramento do PME 2015-2025 e fomentar o debate acerca das melhores medidas e estratégias para o efetivo acompanhamento dos
resultados do Plano. O presente Relatório não pretende ser uma versão acabada dos indicadores considerados no escopo do monitoramento,
mas contribuir para a criação de um sistema de monitoramento e avaliação do Plano (fls. 132/132v).
1. METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBSERVADAS NO PERÍODO DE 2019-2020 - São 18 Metas ilustradas com dados,
indicadores, fotos e tabelas:
Meta 01 - Universalizar, até 2018, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de
educação infantil em creches de forma a atender no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o fim da vigência
deste Plano Municipal de Educação (PME).
Meta 02 - Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos
concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano da vigência deste PME.
Meta 03 - Universalizar, até 2020, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do
período de vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
Meta 04 - Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de
ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados.
Meta 05 - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental.
Meta 06 - Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica.
Meta 07 - Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de
modo a atingir as seguintes médias municipais para o IDEB. Anos Iniciais E.F 4,7 (2021); Anos Finais EF 5,5 (2021).
Meta 08 - Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de
estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco
por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE.
Meta 09 - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,50,0% (noventa e três, cinco décimos por cento)
até 2020 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo
funcional.
Meta 10 - Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio,
na forma integrada à educação profissional.
Meta 11 - Garantir matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta
por cento) ate o final da vigência do plano.
Meta 12 - Garantir o acesso a educação superior, assegurando a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 33% (trinta e três por cento)
da população até o final da vigência do PME.
Meta 13 - Garantir, até o fim de vigência deste PME, política municipal de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e
III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em
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curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.
Meta 14 - Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência
deste PME, e garantir a todos os profissionais da educação a formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos Sistema de Ensino.
Meta 15 - Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos
(as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME.
Meta 16 - Assegurar, durante a vigência do PME, a existência de plano de Carreira para os profissionais da educação básica, tomando como
referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
Meta 17 - Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos
de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas.
Meta 18 - Ampliar o investimento do município em educação pública, de forma a atingir no quinto ano de vigência do PME no mínimo 30% (trinta
por cento) do orçamento publico municipal.
Ao final analisa o impacto da crise econômica no financiamento da educação municipal no município de Nossa Senhora de Nazaré - PI,
nestes termos: "...segundo a equipe técnica tem contribuído para que muitas ações não sejam implementadas total ou parcialmente. O Plano
municipal de Educação apresenta estratégias fundamentais para o desenvolvimento do município no que se refere a educação, no entanto as
diversas demandas trazem a necessidade de recursos financeiros, exige organização das equipes que trabalham na gestão, na avaliação e
monitoramento do PME, bem como, uma harmonia intersetorial. Situações como estas da escassez de recursos impedem ou reduzem muitas
possibilidades de desenvolvimentos das ações. Observamos também que existe uma preocupação constante com a escassez de recursos e os
riscos das ações do PME não serem desenvolvidas. Vale ressaltar que Nossa Senhora de Nazaré - PI é um município de pequeno porte, com
baixa arrecadação. As despesas e investimentos com educação são realizadas quase que exclusivamente por meios do Fundeb (Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação), FPM (Fundo de Participação dos Municípios), Salário
Educação, entre outros. A capacidade financeira do município para investimento em educação fica à mercê da disponibilização de recursos do
governo Estadual e Federal" (fls. 130/143).
RELATÓRIO DAS FROMAÇÕES CONTINUADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
- ilustrado com fotos e tabelas (fls. 145150v):
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAR A FORMAÇÃO CONTINUADA EM REGIME DE COLABORAÇÃO 2019/2020
"O município de Nossa Senhora de Nazaré - PI através da Secretaria Municipal de Educação - SME em parceria com o Governo Federal,
Estadual e UNDIME e também atendendo as metas do Plano Municipal de Educação vem realizando formação continuada no contexto de
implementação do Currículo da Educação Infantil e Ensino fundamental Referência do Estado do Piauí com os professores e núcleo gestor das
escolas da rede municipal de ensino. (...) Nesse sentido, é necessário que o processo de formação continuada possibilite a articulação entre os
conhecimentos básicos da função docente (que dizem respeito à sua área de atuação; à formação inicial) e os conhecimentos indispensáveis ao
desenvolvimento profissional (o conhecimento pedagógico do conteúdo, a gestão da sala de aula, a compreensão da avaliação como instrumento
diagnóstico, dentre outros), a partir de uma postura reflexiva sobre a prática, que possibilite lidar com as diferentes questões que permeiam o
trabalho diário do professor. Entendemos que a formação continuada deve se desenvolver de forma perene, induzida e/ou planejada pelas redes
de ensino, mas reconstruídas e ampliadas localmente, possibilitando o desenvolvimento profissional no lócus da prática docente. (...)
Anexou quadro do CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA - ANO 2019/2020
Relata que "A Secretaria Municipal de Educação - SME iniciou o processo de Formação continuada de implantação do Currículo do Piauí na
abertura do período letivo de 2019 e percorreu por todo o ano, onde houve o dia D da BNCC nas Escolas Municipais como forma de envolver os
professores e toda a Comunidade Escolar neste processo formativo, houve também a participação dos professores dando suas contribuições
para Implementação do Currículo Referência do Piauí à Luz da BNCC e em seguida iniciou-se as formações dos Macro módulos em parceria
com o governo do Estado - SEDUC e UNDIME Piauí.
Fotos: Formação a BNCC na sala de aula e as Competências socioemocionais no trabalho.
Fotos: Formação continuada para contribuição dos professores do município no Currículo Referência Piauí
MACRO MÓDULO I
"...a Primeira formação Continuada de Implementação do Currículo do Piauí para a Educação Infantil e Ensino Fundamental com a temática:"
Foco nas Competências e Habilidades ". Inicialmente foi feito uma explicação da Dinâmica de como será a modalidade das formações que são :
Presencial e EAD através do ambiente virtual no site do currículo do Piauí e que será de grande importância para o município e em seguida
passado um vídeo de acolhida com o tema: "Quanto Vale uma Atitude", que posteriormente foi refletido com os participantes, continuando foi
apresentado slides sobre a linha do tempo dos documentos curriculares, BNCC : definição, finalidade histórico como também foi entregue
apostilas impressas sobre a temática citada acima, na sequência foi apresentado slides sobre a Educação Integral e abordagem conceitual sobre
COMPETÊNCIA E HABILIDADE e sobre as 10 Competências Gerais da BNCC e classificações .Como tarefa de Momento foi realizado oralmente
com os participantes a Atividade Vivenciando as competências que foi bastante participativa e para concluir a tarefa foi passado o
vídeo sobre Competências Socioemocionais e atividade PERSONA.
Ao final da formação foi realizada uma Avaliação do Evento... Assim sendo conclui-se como satisfatória a formação."
MACRO MÓDULO II
"(...) A formação aconteceu aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil de dezenove das oito as dezessete horas por meio da
Mediação tecnológica no Canal Educação e no Youtube repassada pelos formadores Estaduais da Equipe de Implementação do Currículo Do
Piauí; a Temática abordada foi referente ao "Uso Pedagógico dos Dados". (...) Como principais pontos discutidos e analisados foram: Conhecer
os Indicadores de Aprendizagem, Conhecer o uso de Dados Educacionais no Brasil, Conheceras as plataformas de uso de dados
disponibilizados pelo MEC , Conceituar os Indicadores de Rendimento( fluxo: aprovação, reprovação e abandono) e alinhar o novo SAEB à Base
Comum Curricular Nacional-BNCC.(...)".
RELATÓRIO MACRO MÓDULO III
(...) A formação aconteceu aos dezesseis dias do Mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte na Sede da Escola municipal Filomena Braga e Silva.
Inicialmente passou-se um vídeo "o amor" como dinâmica de abertura e em seguida apresentou-se slides sobre a temática do dia que foi:"
Metodologias Ativas" onde foi bem explicado pela articuladora Marlene junto com a Coordenadora Diana através de slides. A formação teve como
objetivo o Estudo do conceito de Metodologias Ativas, características de metodologias Ativas, questionar como se constrói a presença
pedagógica, conceituar o Ensino Híbrido, Construir a aprendizagem Colaborativa aluno x aluno); Estimular o uso da Gamificação na
aprendizagem e estimular atividade em grupo através da dinâmica do Word Café. Os principais Pontos Discutidos e analisados na atividade e
descrição dos resultados foram: O que já sabemos sobre metodologias ativas? E o que queremos saber sobre Metodologias ativas? Conceito e
exemplificação de metodologias ativas, Conceito e Exemplo de Ensino Híbrido e como se constrói a presença pedagógica? (...) A conexão com a
internet é uma dificuldade enfrentada na realização do Macro Módulo III, porém, sendo o período de férias letivas dos professores o resultado foi
excelente."
RELATÓRIO MACRO MÓDULO IV
"(...temática: Trabalho colaborativo e o foco em como desenvolver o conhecimento, dando assim prosseguimento das etapas formativas da
Formação Continuada de Implementação do currículo do Piauí para a Educação Infantil e Ensino Fundamental ano 2020.
A formação foi conduzida pelos Formadores: Marcelli Cardoso e José Nilton da equipe Pro- BNCC do currículo do Piauí.O objetivo das formações
é fortalecer cada vez mais as práticas pedagógicas e implementar o Currículo nas Escolas. As Formações com a Articuladora e Coordenadora
Local aconteceu nos dias 09 e 10 de março do ano de 2020 em Teresina no Centro de Formação continuada Antonino Freire, porém, por conta
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da Pandemia do coronavírus não foi possível repassar para os Coordenadores e Gestores das escolas (fls. 145/150).
Em resposta ao Ofício nº 674/2020-055.063/2019-SUPJCM de 22.04.2020, enviado no dia 28.04.2020 (fls. 124 e 125) a Secretária Municipal de
Educação de Nossa Senhora de Nazaré/PI protocolou o Ofício nº 27-05/2020 SEC EDUC, de 11.05.2020, encaminhando: I) o PME - PLANO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2015/2025 - Relatório Anual de Monitoramento do PME de Nossa Senhora de Nazaré; II) RELATÓRIO DAS
FORMAÇÕES CONTINUADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ.
O ofício e os documentos acima mencionados (com o mesmo conteúdo descrito acima) encontram-se gravados no CD inserido no envelope
anexado aos autos (fl. 152), conforme CERTIDÃO de 25.04.2020. (fl. ).
Considerando que a Secretária Municipal de Educação de Nossa Senhora de Nazaré, através do Ofício nº 013.01/2020, no dia 17.01.2020
encaminhou Relatórios e fotos da Capacitação dos profissionais da educação do município de Nossa Senhora de Nazaré, junto à SEDUC/PIUNDIME-PI, (fl. 78) em duas etapas, conforme:
RELATÓRIOS DE ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROSSEGUIMENTO DAS ETAPAS FORMATIVAS
DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO CURRÍCULO DO PIAUÍ PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
I - 1ª ETAPA - MACRO MÓDULO I
Objetivo(s) da atividade: Formação Continuada de Implementação do Currículo do Piauí para o Ensino Infantil e para o Ensino Fundamental
aos professores de Nossa Senhora de Nazaré-PI - módulo I Pro BNCC (fls. 79/81).
II. 2ª ETAPA - MACRO MÓDULO II
Objetivo(s) da atividade: Formação Continuada de Implementação do Currículo do Piauí para o Ensino Infantil e para o Ensino Fundamental
aos professores de Nossa Senhora de Nazaré-PI - módulo II Pro BNCC (fls. 82/85);
Considerando que a Secretária Municipal de Educação de Nossa Senhora de Nazaré, deu cumprimento a NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA
nº 05/2020, de 29.01.2020. Considerando que o Prefeito Municipal de Nossa Senhora de Nazaré/PI, deu cumprimento à NOTIFICAÇÃO
RECOMENDATÓRIA Nº 27/2020, de 24.04.2020 (fls. 95/98 e 106), ou seja, encaminharam à 2ª Promotoria de Justiça de Justiça: I) o PME PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2015/2025 - Relatório Anual de Monitoramento do PME de Nossa Senhora de Nazaré (fls. 131/143 e
CD-fls.152) e II)
RELATÓRIO DAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SME DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, acima detalhados (fls. 145/150v e CD-fl. 152).
Considerando, também, que não há necessidade de nenhuma outra medida a ser realizada pelo Ministério Público estadual, ressaltando que
qualquer outro fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério Público estadual poderá ser apurado mediante novel Notícia de Fato
e/ou Procedimento Administrativo.
O Ministério Público Estadual, através do Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, resolve: PROMOVER O
ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo nº 50/2019 nesta 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI, com base no art. 13,
caput, c/c art. 8º, II, da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público/CNMP.
Comunique-se o Egrégio Conselho Superior do Ministério Público sobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos, em atendimento ao
Ofício Circular nº 004/2017 - CGMP/PI, de 27/01/2017.
Cumpra-se. Após, proceda-se à baixa no respectivo livro e no SIMP, observando as cautelas de praxe.
Campo Maior/PI, 01 de junho de 2020.
(ASSINADO DIGITALMENTE)
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.12. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI12006
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 07/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, com
fundamento no art. 129 da Constituição Federal, art. 143 da Constituição Estadual, art. 26, VI, da Lei n. 8.625/1993, art. 37, VI da Lei
Complementar Estadual n. 12/1993 c/c o art. 9º, § 2º, da Lei nº 7.347/85, e art. 10, §§ 1º e 3º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público, vem tornar público o PRESENTE EDITAL, com a finalidade de intimar/cientificar o senhor SILAS NAZÁRIO DE SOUZA e todos
e quaisquer colegitimados e/ou interessados do teor da decisão que determinou o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato nº 002543-100/2019, nos
seguintes termos:
REFERÊNCIA: NF - SIMP Nº 002543-100/2019 NOTICIANTE: SILAS NAZÁRIO DE SOUZA NOTICIADO: EQUATORIAL/CEPISA
OBJETO: AVERIGUAR A OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DO CONSUMIDOR POR CONDUTA ABUSIVA IMPUTADA À
CONCESSIONÁRIA/DISTRIBUIDORA EQUATORIAL/CEPISA, BEM COMO TOMAR AS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS
NECESSÁRIAS PARA A GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
NOTÍCIA DE FATO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. FATO NÃO CONSTATADO. ARQUIVAMENTO. 1. O
Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda
que decorrentes da prestação de serviços público. 2. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quantos aos essenciais,
continuos, sob pena de serem compelidos a cumprir tais obrigações e reparar os danos causados. 3. De uma análise minuciosa do feito, entendese que o arquivamento é a medida que se impõe, haja vista que não ficou demonstrado indícios suficientes de violação de direitos do consumidor,
com a ressalva de que o arquivamento deste procedimento não inibe o Noticiante de exercer seu direito de ação junto ao Poder Judiciário para
requerer eventual indenização pelos dias que, em tese, ficou sem energia elétrica.
REFERÊNCIA: NF Nº 002543-100/2019 DECISÃO
Cls.
Trata-se de Noticia de Fato instaurada, com base em reclamação deduzida na Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí e encaminhada
via Coordenação Geral do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí- PROCON/MPPI, com o
escopo de averiguar a ocorrência de violação de direito do consumidor por conduta abusiva imputada à concessionária/distribuidora
Equatorial/Cepisa, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia da observância da legislação consumerista.
Em sua pretensão, alega o Noticiante que (Protocolo - Ouvidoria nº 2719/2019):
Venho por meio de esse e-mail fazer uma relato (reclamação) referente à empresa de energia elétrica (equatorial energia), estamos desde sexta
feita 11/10/2019, sem energia elétrica, foi aberto vario chamado porem todos eles sem sucesso, na data de hoje 14/10/2019 ainda não fomos
atendido, um descaso com a sociedade. Gostaríamos que nos ajudasse com relato acima. (sic)
Conclusos, considerando que as informações prestadas pelo Noticiante não eram, por si só, suficientes para instauração de procedimento
próprio, foi determinado a autuação da demanda referida como Noticia de Fato, e, visando colher informações preliminares, foi determinado,
ainda, a expedição de ofício a empresa Equatorial/Cepisa, na pessoa de seu representante legal, solicitando, prazo razoável, se possível em 10
(dez) dias, justificativa (s) acerca dos termos da reclamação apresentada, inclusive, informando as providências que foram ou estão sendo
tomadas para sanear o fato noticiado.
Devidamente oficiada, a empresa em questão apresentou nota técnica onde consta que apesar do número de horas que cada consumidor ficou
sem energia nos meses de setembro, outubro e novembro de 2019, verificou-se que os indicadores de continuidade apurados estão abaixo do
limite estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL no conjunto elétrico que atende à unidade consumidora do Noticiante.
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Ainda, declinou que já implantou planos para alimentadores, ramais, áreas de baixa tensão e plano de poda com metas a serem cumpridas, os
quais estão sendo acompanhados com olhos mais críticos e rigorosos, com foco no cliente e garantia de melhoria nos serviços prestados.
É, em síntese, o relatório.
Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, devendo promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso dos direitos dos consumidores, com a ressalva de que a legitimidade
deste Órgão Ministerial, nesse ramo, encontra-se legalmente prevista no art. 82, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
A propósito, o Eg. Superior Tribunal de Justiça - STJ, em seu Enunciado Sumular nº 601, pacificou o entendimento de que o Ministério Público
tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da
prestação de serviços público, portanto, indeclinável a legitimidade deste Órgão para atuar no feito.
Assim sendo, diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC na prestação dos serviços públicos, é sabido e concebido que nos
termos do referido diploma normativo a Política Nacional das Relações de Consumo deve atender, dentre outros, o princípio da racionalização
e melhoria dos serviços públicos, além disso, é direito básico do consumidor, sendo um dos direitos básicos do consumidor a adequada e
eficaz prestação dos serviços públicos em geral.
A propósito, o art. 22, também do Código de Defesa do Consumidor - CDC, assevera que os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quantos aos essenciais, continuos, sob pena de serem compelidos a cumprir tais obrigações e reparar os danos causados.
Não é demais declinar que Lei nº 8.987/95, popularmente conhecida como Lei dos Serviços Públicos, assevera que toda concessão ou
permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, ou seja, deve satisfazer as condições de
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
Feitas estas observações, principalmente diante da nota técnica apresentada, entende-se que o arquivamento é a medida que se impõe, haja
vista que não ficou demonstrado indícios suficientes de violação de direitos do consumidor, ou seja, o fato noticiado não configura lesão ou
ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público, com a ressalva de que o arquivamento deste procedimento não
inibe o Noticiante de exercer seu direito de ação junto ao Poder Judiciário para requerer eventual indenização pelos dias que, em tese, ficou sem
o abastecimento de energia elétrica.
Assim sendo, considerando que não ficou demonstrado violação a direito do consumidor, determina-se o ARQUIVAMENTO desta Noticia de
Fato, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio, caso venha a surgir justa causa.
Finalmente, determino a cientificação da presente decisão ao Noticiante1, podendo apresentar recurso, no prazo de 10 dias, querendo.
Expirado o prazo sem recurso, cientifique o CSMP/MPPI, o PROCON/MPPI, a Ouvidoria do Ministério Público e o Noticiado.
Floriano, 03 de Junho de 2020.
José de Arimatéa Dourado Leão Promotor de Justiça

3.13. 41ª ZONA ELEITORAL - ESPERANTINA12007
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 11.2020
SIMP Nº 000016-162/2020
PORTARIA ELEITORAL Nº 12/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 41ª ZONA ELEITORAL/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 41ª Zona Eleitoral na cidade de
Esperantina/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar
Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e artigos 24, VIII, c.c. artigo 27, § 3º, do Código Eleitoral;
CONSIDERANDO que os membros do Ministério Público com atribuição na área eleitoral deverão acessar o SISCONTA ELEITORAL e os
relatórios de conhecimento expedidos para usa respectiva área de atuação (artigo 5º, caput, da Recomendação de Caráter Geral n. 03/2017,
CNMP);
CONSIDERANDO a disponibilidade da ferramenta tecnológica SISCONTA ELEITORAL (Sistema de Investigação de Contas Eleitorais), a qual
possibilita, no módulo "ficha suja", o acesso a dados em todo o território nacional, para fins de impugnação de registro de candidaturas nas
eleições, com base na "Lei da Ficha Limpa" (LC n. 35/2010);
CONSIDERANDO, por fim, que as informações inseridas no SISCONTA garantem maior transparência de dados e são indispensáveis para
eventual impugnação de registro de candidatura, pelos membros do Ministério Público Eleitoral;
RESOLVE:
INSTAURAR Procedimento Administrativo de Acompanhamento, determinando-se, desde logo:
1. O registro e autuação da presente Portaria;
2. Seja oficiado aos seguintes órgãos, com sede ou representação nos Municípios de Esperantina-PI e Morro do Chapéu do Piauí-PI, solicitandose as informações a seguir delineadas:
1) Prefeituras:
- Servidores que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, nos últimos oito anos (art. 1º, I,
o, da LC 64/90).
2) Câmara de Vereadores:
I) prefeitos e vice-prefeitos que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do
Município, nos últimos doze anos (art. 1º, I, c, da LC 64/90);
II) prefeitos, vice-prefeitos e dirigentes que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade
insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível dessa Câmara, nos últimos oito anos (art. 1º, I, g, da
LC 64/90); e
III) servidores dessa Câmara de Vereadores que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial,
nos últimos oito anos (art. 1º, I, o, da LC 64/90).
3. Seja comunicado a Procuradoria Regional Eleitoral da instauração deste Procedimento;
4. Seja publicada a presente portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Sede das Promotorias de Justiça de
Esperantina-PI, a fim de conferir a publicidade exigida.
Observe-se, por fim, prazo de (6) seis meses, nos termos do artigo 80 da Portaria PGR/PGE 01/2019, prorrogável, caso necessário, para dar
continuidade ao acompanhamento do presente.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Esperantina-PI, 29 de maio de 2020.
Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior
Promotor Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral
PORTARIA ELEITORAL Nº 11/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 41ª ZONA ELEITORAL/PI
PPE nº 01.2020
SIMP nº 000015-162/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 41ª Zona Eleitoral na cidade de
Esperantina/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar
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Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais
disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público Eleitoral cabe, notadamente, promover a normalidade e legitimidade das eleições, a fim de se
assegurar a efetividade da democracia e o livre exercício de direitos políticos pelo cidadão, de maneira a afastar o abuso de poder econômico,
político e de qualquer forma de conduta perturbadora das liberdades democráticas;
CONSIDERANDO a necessidade de dar organicidade mínima aos diferentes elementos de informação que aportam à Promotoria Eleitoral nas
eleições, visando eventual instauração de diferentes procedimentos e/ou ajuizamento de ações, em específico, a partir do quanto a vir a ser
colhido de forma geral neste feito;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar, de forma próxima e ostensiva, atos de pré-campanha referentes as eleições municipais de
2020 na 41ª Zona Eleitoral do Piauí, que abrange os Municípios de Esperantina-PI e Morro do Chapéu do Piauí-PI;
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII), dado o grau de avanço dos casos de contaminação
pelo novo coronavírus e que em 03.02.2020, o Ministério da Saúde, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência de saúde
pública de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que constituem crimes previstos no artigo 334 do Código Eleitoral, utilizar organização comercial de vendas, distribuição de
mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de seis meses a um ano e cassação do
registro se o responsável for candidato; bem como no artigo Art. 299 do Código Eleitoral, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou
para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
CONSIDERANDO que a coibição ao abuso de poder político encontra sua razão na imperiosa necessidade de serem asseguradas a normalidade
e a plena legitimidade das eleições, evitando que tais postulados sejam afetados de modo a comprometer a igualdade entre os futuros candidatos
e própria vontade popular, que é soberana;
CONSIDERANDO que representa conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, ficando proibida
ainda, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em
casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, IV c/c/ art. 73, §10. da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO que o art. 36 da Lei n° 9.504/97 estabelece que a "propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do
ano da eleição";
CONSIDERANDO que os termos da referida lei o pré-candidato poderá realizar sua promoção pessoal perante a população no período anterior à
campanha, fazendo menção à pretensa candidatura, exaltando suas qualidades pessoais e divulgando seu posicionamento pessoal sobre
questões políticas, estando vedado pedido explícito de voto;
CONSIDERANDO que o uso indevido dos veículos e meios de comunicação social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de
oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores, afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que o art. 22 da LC 64/90 estabelece que qualquer "partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político"; e
CONSIDERANDO que a Portaria nº 499, de 21 de agosto de 2014, institui e regulamenta, no âmbito do Ministério Público Eleitoral, o
Procedimento Preparatório Eleitoral - PPE, de natureza facultativa, administrativa e unilateral, o qual será instaurado para colher subsídios
necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral para a propositura de medidas cabíveis em relação às infrações
eleitorais de natureza não criminal;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL nº 001/2020, com o propósito de acompanhar, de forma próxima e
ostensiva, atos de pré-campanha referentes as eleições municipais de 2020 no âmbito da 41ª Zona Eleitoral do Piauí (Esperantina-PI e
Morro do Chapéu do Piauí-PI), devendo ser realizadas todas as diligências necessárias ao seu normal e legítimo andamento, nos termos da
legislação pertinente, DETERMINANDO, inicialmente:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
A juntada do calendário eleitoral estabelecido pelo TSE - Tribunal Superior Eleitoral, para as eleições de 2020;
A juntada de toda e qualquer representação eleitoral já encaminhada ao Ministério Público Eleitoral, no âmbito da 41ª Zona Eleitoral do Piauí, por
ocasião das eleições de 2020;
Expeçam-se RECOMENDAÇÕES, com as considerações de praxe, aos partidos políticos que compõem a 41ª Zona Eleitoral do Piauí
(Esperantina-PI e Morro do Chapéu do Piauí-PI) para fins de notificarem seus filiados e pré-candidatos ao pleito municipal de 2020 acerca da
temática, bem como aos meios de comunicação social acerca das práticas vedadas em período de pré-campanha;
Solicitem-se às rádios, blogs e meios de comunicação social, abrangidos pela 41ª Zona Eleitoral/PI, que confiram ampla divulgação e publicidade
às medidas Recomendadas no item "5".
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, as Assessoras da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, Amanda Castro Marques
e Kattya de Castro Ewerton, ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
A comunicação da instauração deste Procedimento à Procuradoria Regional Eleitoral.
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Sede das Promotorias de Justiça de
Esperantina-PI, a fim de conferir a publicidade exigida;
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Esperantina-PI, 02 de junho de 2020.
Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior
Promotor Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 002/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 41ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 001/2020
SIMP nº 000015-162/2020
Assunto: Recomendação aos pré-candidatos, partidos políticos e seus respectivos filiados acerca de distribuição gratuita à população
de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da situação de emergência declarada após o surto do novo coronavírus (COVID-19).
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 41ª Zona Eleitoral na cidade de
Esperantina/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar
Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais
disposições legais aplicáveis à espécie, e;
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CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que o abuso de poder pode ser preenchido por fatos ou situações tão variados quanto os seguintes: a) uso nocivo e
distorcido de meios de comunicação social; b) realização maciça de propaganda eleitoral ilícita; c) compra de votos; d) oferta, promessa ou
fornecimento de produtos como alimentos, medicamentos, materiais ou equipamentos agrícolas, utensílios de uso pessoal ou doméstico, material
de construção; e) oferta, promessa ou fornecimento de serviços como tratamento de saúde, etc.
CONSIDERANDO as formas típicas acerca do abuso de poder: a) art. 14, § 9º da CF ("influência de poder econômico"); b) art. 237, caput, do
Código Eleitoral ("interferência do poder econômico"); c) art. 19 da LC nº 64/1990 ("abuso de poder econômico"); d) art. 22, caput, da LC nº
64/1990 ("uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico"); e) art. 22, XIV, da LC nº 64/1990 ("interferência do poder econômico").
CONSIDERANDO que as pré-candidaturas poderão se utilizar no período anterior às convenções partidárias a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, vedado o pedido explicito de voto.
CONSIDERANDO que a prática de determinadas condutas por parte do pretenso candidato com o objetivo de favorecimento eleitoral,
configura ilícito eleitoral, onde serão adotadas medidas cabíveis conforme preceitua a legislação vigente, com o fito de evitar a
desigualdade futura do pleito.
CONSIDERANDO que se aplica as vedações da própria campanha eleitoral aos atos da pré-candidatura, especialmente se a pré-candidatura é
alimentada com recursos ilegais, de fontes proibidas, obtidos de modo ilícito ou, ainda, com a antecipação de gastos não contabilizados em
campanha eleitoral, já que fora do período de arrecadação e gastos de recursos eleitorais, caracterizando-se, indubitavelmente, como
arrecadação e gastos ilegais de recursos não contabilizados, ensejando a aplicação das sanções cabíveis:
CONSIDERANDO que representa conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, ficando proibida
ainda, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em
casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, IV c/c/ art. 73, §10. da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO ainda que o descumprimento do disposto no art. 73 da Lei 9.504/97 aplica-se sanções aos agentes públicos
responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e a candidatos que delas se beneficiarem;
CONSIDERANDO que as hipóteses legais de condutas vedadas constituem espécie do gênero "abuso de poder" coibido pelos art. 19 e 22, XIV,
da LC nº 64/90, sendo concretizado mediante pratica de ato eleitoreiro em que fere a igualdade de oportunidades entre os candidatos, bem como
ocorrendo ato que fira a normalidade ou o equilíbrio do processo eleitoral.
CONSIDERANDO que a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), conforme Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que declarou estado de
calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública
decorrente da pandemia da Covid 19, e suas repercussões nas finanças públicas;
CONSIDERANDO que constituem crimes previstos no artigo 334 do Código Eleitoral, utilizar organização comercial de vendas, distribuição de
mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de seis meses a um ano e cassação do
registro se o responsável for candidato; bem como no artigo Art. 299 do Código Eleitoral, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou
para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa a antecipar-se ao cometimento do ilícito e a
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO a Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI n.º 01/2020 que estabelece diretrizes para a atuação dos
Promotores Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores públicos, voltadas ao
enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
CONSIDERANDO, até o presente momento, a manutenção do Calendário das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
confirmado a data de 4 de abril próximo como limite para a filiação partidária de pretensos candidatos às eleições municipais do corrente ano e
esclarecido, em sessão de 19 de março de 2019, que, dado que o calendário das eleições municipais está previsto na Lei das Eleições
(9.504/1997), a Justiça Eleitoral não tem competência para alterá-lo, inclusive no que diz respeito ao prazo para filiação partidária, tratando-se de
matéria de competência reservada ao Poder Legislativo;
RESOLVE,
RECOMENDAR (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) aos pré-candidatos, partidos políticos e seus respectivos filiados, pertencentes aos
MUNICÍPIOS DE ESPERANTINA-PI E MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ-PI, ENTES MUNICIPAIS QUE COMPÕEM A 41ª ZONA
ELEITORAL/PI:
Que não distribuam e nem permitam a distribuição, A QUEM QUER QUE SEJA, pessoas físicas ou jurídicas, de bens, valores ou
benefícios de qualquer sorte, durante todo o ano de 2020, como doação de gêneros alimentícios, materiais de construção, passagens
rodoviárias, quitação de contas de fornecimento de água e/ou energia elétrica, doação ou concessão de direito real de uso de imóveis
para instalação de empresas, isenção total ou parcial de tributos, dentre outros, sob pena de restar configurado a arrecadação de recursos
e gastos ilícitos de campanha, além de abuso do poder econômico e a tipificação dos crimes eleitorais previstos no art. 299 e 334 do Código
Eleitoral;
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
Ao Juízo Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI;
Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e blogues locais, para ampla divulgação.
Cumpra-se.
Esperantina-PI, 02 de junho 2020.
Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior
Promotor Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral
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RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 003/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 41ª ZONA ELEITORAL/PI
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 001/2020
SIMP nº 000015-162/2020
Assunto: Recomendação aos meios de comunicação social, pré-candidatos, partidos e terceiros que tenham alguma relação direta ou
indireta com o processo eleitoral.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 41ª Zona Eleitoral na cidade de
Esperantina/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar
Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais
disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que, somada à força normativa decorrente do disposto no art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, a recomendação legal
visa a exortar os meios de comunicação social, pré-candidatos, partidos e terceiros que tenham alguma relação direta ou indireta com o
processo eleitoral, para o integral cumprimento da legislação, prevenindo a prático do ilícito e/ou constituindo em mora aqueles que prefiram
trilhar o descumprimento da norma;
CONSIDERANDO que o art. 36 da Lei n° 9.504/97 estabelece que a "propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do
ano da eleição";
CONSIDERANDO que os termos da referida lei o pré-candidato poderá realizar sua promoção pessoal perante a população no período anterior à
campanha, fazendo menção à pretensa candidatura, exaltando suas qualidades pessoais e divulgando seu posicionamento pessoal sobre
questões políticas, estando vedado efetuar pedido explícito de voto;
CONSIDERANDO que o uso indevido dos veículos e meios de comunicação social constituem expedientes que atentam contra a
isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores, afetando a normalidade e a legitimidade das
eleições;
CONSIDERANDO que o art. 22 da LC 64/90 estabelece que qualquer "partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político";
CONSIDERANDO que a Lei das Eleições proíbe a arrecadação e a aplicação de recursos nas campanhas eleitorais antes do registro de
candidatura, da obtenção do CNPJ e da abertura da conta bancária, o que se dá depois de 15 de agosto (arts. 17 a 27 da Lei 9504/97);
CONSIDERANDO que o art. 37, § 2º, da Lei n. 9.504/97, na sua redação atual, veda a propaganda eleitoral - mesmo após 15 de agosto mediante placas, faixas, cartazes, pinturas, outdoors, etc;
CONSIDERANDO que a propaganda eleitoral veiculada antes de 16 de agosto, se não estiver nos estritos limites do art. 36-A, caracteriza
o ilícito eleitoral previsto no art. 36, § 3º, da mencionada lei, para o qual há previsão de multa de R$ 5.000,00 a R$ 25.000,00;
CONSIDERANDO que a campanha eleitoral iniciada antes do período permitido pode, a depender da gravidade da conduta, caracterizar
abuso de poder, punido com inelegibilidade e cassação do registro ou diploma, conforme dispõe os arts. 1º, I, "d", e 22, XIV, ambos da LC
n. 64/90;
CONSIDERANDO que a movimentação ilícita de recursos de campanha é infração cível eleitoral prevista no art. 30-A, da Lei das Eleições, com
previsão de cassação do diploma;
CONSIDERANDO que o desembolso de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para a confecção e veiculação da propaganda eleitoral
antecipada implica em arrecadação e gasto em período vedado pela legislação;
CONSIDERANDO que o impulsionamento de conteúdo em rádios locais, mídias sociais e em outras plataformas, podem configurar
propaganda eleitoral antecipada;
CONSIDERANDO que os emissoras de rádio e televisão devem conferir tratamento isonômico aos filiados a partidos políticos e précandidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão, na esteira do art. 36-A, I, in fine da Lei das Eleições;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a Recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
RESOLVE,
RECOMENDAR às emissoras de rádio e televisão locais (programas, propagandas e divulgações em geral, inclusive veiculações em
mídias sociais), aos pré-candidatos, aos partidos políticos e a terceiros que tenham relação direta ou indireta com o processo eleitoral,
pertencentes aos municípios que abrangem à 41ª Zona Eleitoral do Piauí ( Esperantina-PI e Morro do Chapéu do Piauí-PI), que se
ABSTENHAM: a) da veiculação, antes de 16 de agosto, de qualquer propaganda eleitoral que implique em veiculação de propaganda
paga (ou com qualquer ônus financeiro/econômico); b) da utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício
de pré-candidato ou de partido político (inclusive divulgações de ações sociais de pré-candidatos ou de pessoas jurídicas a eles
vinculados); c) da utilização de outros meios ou formas vedados pela legislação eleitoral, observados as disposições dos artigos 40 a
57 da Lei das Eleições.
Consigna-se, por fim, que o não cumprimento da Recomendação acima referida importará na tomada das medidas judiciais cabíveis.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
Ao Juízo Eleitoral desta urbe e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI;
Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e blogues locais, para ampla divulgação.
Cumpra-se.
Esperantina-PI, 02 de junho de 2020.
Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior
Promotor Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral

3.14. 31ª ZONA ELEITORAL - PALMEIRAIS12008
PORTARIA N° 01/2020/31ª ZONA ELEITORAL-PALMEIRAIS/PI
Acompanhar e fiscalizar - SISCONTA - "Lei da Ficha Limpa" (LC n. 35/2010)
A PROMOTORIA ELEITORAL DA 31ª ZONA ELEITORAL DE PALMEIRAS/PI, através de sua Represente Legal, que abaixo subscreve, no uso
de suas atribuições, nos termos do Art. 24, VIII, c/c Art. 27, § 3º, do Código Eleitoral, e
CONSIDERANDO que os membros do Ministério Público com atribuição na área eleitoral deverão acessar o SISCONTA ELEITORAL e os
relatórios de conhecimento expedidos para uso na respectiva área de atuação (artigo 5º, caput, da Recomendação de Caráter Geral n. 03/2017,
CNMP);
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CONSIDERANDO a disponibilidade da ferramenta tecnológica SISCONTA ELEITORAL (Sistema de Investigação de Contas Eleitorais), a qual
possibilita, no módulo "ficha suja", o acesso a dados em todo o território nacional, para fins de impugnação de registro de candidaturas nas
eleições, com base na "Lei da Ficha Limpa" (LC n. 35/2010);
CONSIDERANDO, por fim, que as informações inseridas no SISCONTA garantem maior transparência de dados e são indispensáveis para
eventual impugnação de registro de candidatura, pelos membros do Ministério Público Eleitoral;
RESOLVE:
INSTAURAR Procedimento Administrativo de Acompanhamento, determinando-se, desde logo:
1. O registro e autuação da presente Portaria;
2. Seja oficiado aos seguintes órgãos, com sede ou representação no Município de Palmeirais-PI, solicitando-se as informações a seguir
delineadas:
1) Prefeitura:
- Servidores que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, nos últimos oito anos (art. 1º, I,
o, da LC 64/90).
2) Câmara de Vereadores:
I) prefeitos e vice-prefeitos que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do
Município, nos últimos doze anos (art. 1º, I, c, da LC 64/90);
II) prefeitos, vice-prefeitos e dirigentes que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade
insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível dessa Câmara, nos últimos oito anos (art. 1º, I, g, da
LC 64/90); e
III) servidores dessa Câmara de Vereadores que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial,
nos últimos oito anos (art. 1º, I, o, da LC 64/90).
Observe-se, por fim, prazo de (06) seis meses, nos termos do Art. 80 da Portaria PGR/PGE 01/2019, prorrogável, caso necessário, para dar
continuidade ao acompanhamento do presente.
Publique-se.
Palmeirais/PI, 28 de maio de 2020.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora Eleitoral

3.15. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI12009
Notícia de Fato nº 61/2020
SIMP 000003- 423/2020
Objeto: Cobrança de mensalidade irrazoável neste momento de pandemia - Cooperativa Educacional Frei Henrique (CEFHE)
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após expedientes encaminhados pelo Grupo Regional de Promotorias Integradas no
Acompanhamento do COVID-19 de São Raimundo Nonato-PI ao Núcleo de Promotoria de São João do Piauí noticiando, em suma,
irregularidades na cobrança de mensalidades pela Cooperativa Educacional Frei Henrique - CEFHE, neste período de pandemia.
Após a declaração de suspeição do promotor titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, foram os autos distribuídos a este parquet,
substituto legal.
Na denúncia, que foi protocolada na Ouvidoria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, relata que a Cooperativa Educacional Frei
Henrique - CEFHE "expediu um INFORME em que estabelece os percentuais que incidirão sobre os preços das mensalidades, conforme contrato
de adesão entre o estabelecimento de ensino e os pais de alunos", no entanto, não demostrou os critérios adotados. Aduz ainda que tal prática
está em desconformidade com as orientações divulgadas pelo PROCON/PI ".
Instada a se manifestar, a Cooperativa Educacional Frei Henrique - CEFHE, em 14/05/2020, informou que apresentou planos de pagamentos de
mensalidades aos pais de alunos via aplicativo de mensagem WhatsApp, facilitando o pagamento das mensalidades de abril e maio sem a
cobrança de juros, bem como foi fornecido descontos nas mensalidades, sendo 50% nas turmas do maternal I e II, 30% no pré I e II e 10% nas
turmas do 1º ano ao 9º ano do ensino fundamental. Menciona ainda que descontos maiores foram negociados com algumas famílias, em virtude
da situação financeira destas, assim como orientou o PROCON-PI.
Em 28/05/2020, a cooperativa educacional cuidou em apresentar mais explicações. Desta vez, informou que este mês de junho ofereceu mais
10% às famílias dos alunos, em razão da suspensão de contratos de trabalho e redução salarial ocorridos na instituição. Assim, as turmas do 1º
ano ao 9º ano do ensino fundamental somam um desconto de 20%.
Ainda, apresentou planilhas e demonstrativos de débito referentes aos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho.
Vieram-me os autos conclusos.
Passo a decidir.
Primeiro, menciona-se que em audiência ocorrido em 30/04/2020, o PROCON-PI deliberou o seguinte:
A) As Instituições de Ensino, de nível fundamental, médio e superior, criarão no prazo de cinco dias canais próprios de negociação com os
pais/representantes de seu corpo discente, nos quais se buscará solucionar a demanda apresentada em cada caso concreto. Cabendo, ainda, a
cada empresa informar a forma de contato e de acesso a este canal de atendimento;
B) Não serão cobrados juros e multas em caso de atraso no pagamento das mensalidades a partir de 18/03/2020 até a retomada das aulas,
entretanto, os pais/representantes deverão procurar se manter adimplentes haja vista que as instituições possuem despesas mensais que
precisam ser honradas (professores, funcionários, alugueis, energia, água e outros); C) As instituições de ensino, até o dia 04/05/2020, através
do SINEPE - PI, informarão ao PROCON quanto à apresentação de demonstrativos financeiros/planilha de custos antes, durante e após a
situação de pandemia vivenciada, a fim de se ampliar o acesso ao direito à informação e se aprimorar a transparência das relações de consumo,
haja vista as solicitações de descontos sobre os valores pagos a título de mensalidades escolares amplamente discutido durante esta audiência.
Com isso, as negociações entre colégio e as famílias devem ser feitas caso a caso, devendo aquele criar um canal próprio de negociação. Ainda,
não devem ser cobradas juros e multas em caso de atraso de pagamento, assim como, em respeito a transparência e direito à informação,
devem ser apresentados demonstrativos financeiros de custo antes, durante e após a pandemia.
A análise de referidos autos, depreende-se que a atuação da instituição se amolda a orientação do órgão do Ministério Público do Estado do
Piauí de proteção e defesa do consumidor.
Como bem se observa da minuciosa resposta do colégio, este estabeleceu contato com as famílias via aplicativo de mensagem WhatsApp,
deferindo às famílias descontos de 20% no caso de alunos do 1º ano ao 9º ano do ensino fundamental, chegando ao índice de 50% em outras
turmas.
Além do mais, os descontos alinham-se às planilhas e demonstrativo de débitos dos meses de fevereiro a junho de 2020, apresentados pelo
colégio, conforme orientação do PROCON-PI, bem como descontos maiores foram negociados com algumas famílias, em virtude da situação
financeira destas.
Por não vislumbrar ilicitude a ser apurada, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso III, da Resolução
nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
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Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação.
Comunique-se, por e-mail, a Ouvidoria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí do arquivamento desta Notícia de Fato.
Cientifique-se a Coordenadoria do PROCON-PI, por e-mail, de todo o teor desta decisão.
Publique-se.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 02 de junho de 2020.
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor de Justiça

3.16. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI12011
Portaria n.º 18/2020
Assunto: Conversão da Notícia de Fato nº. 114/2019 (000262-306/2019) em Procedimento Administrativo (nº. 11/2020).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por este Promotor de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e legais insertas nos
artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, no art. 26, inciso I, da Lei n° 8.625/93 e no art. 37 da Lei
Complementar Estadual n° 12/93, e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO a necessidade de apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, nos termos da previsão do art. 8º,
inciso III da Resolução 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a denúncia registrada no Disque Direitos Humanos, informativo de possível negligência contra crianças no município de
Luzilândia;
CONSIDERANDO que foram expedidos ofícios ao CREAS, mas não consta nos autos a resposta do órgão;
CONSIDERANDO que devem ser adotadas medidas visando a proteção integral à criança, consoantes disposições legais insertas no Estatuto da
Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a expiração do prazo de conclusão da Notícia de Fato e a ausência de elementos para adoção de qualquer das medidas
elencadas na Resolução CNMP nº 174/2017.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 114/2019 no Procedimento Administrativo nº. 08/2020, na forma do artigo 9º da Resolução nº 174, de 04 de
julho de 2017, do CNMP, como objetivo de acompanhar a situação fática das crianças AIMÊ TAMARA GONÇALVES FERREIRA e
DANIELE GONÇALVES FERREIRA DE CARVALHO no Município de Luzilândia,adotando-se as seguintes providências:
I - Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, concedendo-se a numeração sucessiva do Procedimento Administrativo e procedendo-se
com as anotações pertinentes;
II - a comunicação da instauração do presente Procedimento Administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP);
III - a remessa, para publicação, desta portaria, ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixação no mural
da Promotoria do Fórum local;
IV - a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ, para
conhecimento;
V - renove-se o expediente de fls. 10/11, notadamente, a expedição de ofício à Ouvidoria do MPPI, informando as providências já adotadas por
esta Promotoria;
VI - reiteração de ofício ao CREAS para elaboração do estudo social do caso, no prazo de 15 (quinze) dias.
Nomeio a Assessora Ministerial Meg Maria da Conceição Vaz Coêlho Fraga para secretariar e diligenciar o presente procedimento.
Após realização das diligências supra, retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Registros necessários.
Cumpra-se.
Luzilândia - PI, 13 de março de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

3.17. 64ª ZONA ELEITORAL - INHUMA12012
PORTARIA - Nº 01/2020 MPE - ELEITORAL
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 01/2020
Objeto:Instaurar Procedimento Administrativo Eleitoral visando acompanhar solicitação da PRE consistente na requisição aos Prefeitos e
Câmaras Municipais da atualização do banco de Dados do SISCONTA Eleitoral, sobre possíveis inelegibilidades de agentes públicos locais.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL NO ESTADO DE PIAUÍ, por seu presentante, com atuação na Promotoria Eleitoral da 64ª Zona Eleitoral
(Inhuma-PI), no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 8º, III e IV, da Resolução CNMP Nº 174/2017;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral fiscalizar a fiscalização do processo eleitoral;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia";
CONSIDERANDO o disposto na Lei complementar n. 64/2020, em seu art. 01º, o qual elenca o rol das situações que incorrem em inelegibilidade
dos agentes políticos no Estado brasileiro;
CONSIDERANDO que no Calendário das eleições de 2020 aproxima-se o período de registro de candidatura, as quais, para sua validação pelo
Poder Judiciário, dependem da atualização da base de dados virtuais de candidatos em condições de inelegibilidade;
CONSIDERANDO que a manutenção atualizada dos cadastros de inelegíveis é medida necessária para maior eficiência da atuação do Ministério
Público Eleitoral;
CONSIDERANDO os termos dos arts. 78 e ss da Portaria PGR-PGE nº 01/2019, os quais dispões sobre a tramitação de Procedimentos
Administrativos Eleitorais;
CONSIDERANDO que o presente procedimento visa tão somente reunir informações por solicitação da Procuradoria Regional Eleitoral, o qual
não implica, finalisticamente, em promoção de ação judicial originariamente eleitoral;
CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 4/2020/GABPRE/PRPI, por meio do qual se solicita auxílio para que requisitem informações acerca de
decisões potencialmente geradoras de inelegibilidade, a serem transmitidas por meio do Sisconta Eleitoral, aos Prefeitos Municipais e às
Câmaras de Vereadores das localidades que compõem as zonas perante as quais oficiam;
RESOLVE:
Instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 01/2020, a fim de acompanhar solicitação da PRE consistente na requisição
aos Prefeitos e Câmaras Municipais a atualização do banco de Dados do SISCONTA, sobre possíveis inelegibilidades de agentes públicos locais,
no âmbito da 64ª Zona Eleitoral, e determinando desde logo:
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AUTUAÇÃO da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
REMESSA desta portaria, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Cartório Eleitoral da 64ª Zona Eleitoral, e à
Procuradoria Regional Eleitoral do Piauí, para conhecimento;
REMESSA desta portaria ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Piauí, para publicação;
4. SOLICITE-SE aos Presidentes das Câmaras Municipais desta 64ª Zona Eleitoral, com fundamento no art. 8º, incisos II e VIII da LC n.
75/93, que se dignem a determinar sejam informados, por intermédio da ferramenta Sisconta Eleitoral, os dados relativos aos:
(a) prefeitos e vice-prefeitos que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do
Município, nos últimos doze anos (art. 1º, I, c,da LC 64/90);
(b) prefeitos, vice-prefeitos e dirigentes que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade
insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível dessa Câmara, nos últimos oito anos (art. 1º, I, g, da
LC 64/90);
(c) servidores dessa Câmara de Vereadores que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial,
nos últimos oito anos (art. 1º, I, o, da LC 64/90).
SOLICITE-SE aos Prefeitos Municipais desta 64ª Zona Eleitoral, com fundamento no art. 8º, incisos II e VIII da LC n. 75/93, que se digne a
determinar sejam informados, por intermédio da ferramenta Sisconta Eleitoral, os dados relativos aos:
Servidores que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, nos últimos oito anos (art. 1º, I, o,
da LC 64/90);
ANOTE-SE o prazo de 20 (vinte) dias para que os destinatários procedam à concretização das solicitações acima apontadas;
NOMEIA-SE a Assessora de Promotoria de Justiça Tiara de Carvalho Oliveira - Mat. nº 15.311, para secretariar este procedimento, como
determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
Após autuação, registro, cumprimento do despacho e esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos para as demais
providências
Inhuma- PI, 02 de junho de 2020.
Paulo Maurício Araújo Gusmão
Promotor Eleitoral

3.18. 48ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI12013
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 02/2020/48ªPJ/MPPI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da 48ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, presentada pelo Promotor de Justiça
signatário, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art.
38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica do Ministério Público Estadual), e:
CONSIDERANDO o art. 129, inciso II, da Constituição Federal (CF), que dispõe ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que o art. 5º, II, alínea "e", da Lei Complementar (LC) nº 75/1993, incumbe ao Ministério Público zelar pela observância dos
princípios constitucionais referentes à segurança pública;
CONSIDERANDO dispor o art. 38º, inciso IV, da LC nº 12/1993, competir ao Ministério Público expedir recomendações, visando à melhoria dos
serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo
razoável para a adoção das providências cabíveis;
CONSIDERANDO que as atribuições específicas das 48ª e 56ª Promotorias de Justiça de Teresina-PI, pela Resolução CPJ 03/2018 do
Ministério Público do Estado do Piauí, nos itens XIV e XVIII, incluem entre elas "receber notícias de fato, instaurar e instruir procedimentos
preparatórios, inquéritos civis e realizar inspeções em estabelecimentos prisionais;
CONSIDERANDO que é direito do preso a integridade física e moral, conforme art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, bem como a assistência
material, à saúde e social, consoante art. 41, VII, da Lei de Execuções Penais;
CONSIDERANDO o contido nos autos do Inquérito Civil n° 07/2020 (SIMP 000164-156/2020), instaurado para apurar a suposta intoxicação
presos recolhidos na Cadeia Pública de Altos-PI;
CONSIDERANDO que até hoje, 03/06/2020, já são 06 (seis) presos mortos, que o Estado provavelmente possui responsabilidade pelo
adoecimento dos presos recolhidos na Cadeia Pública de Altos-PI e que esses estão sob a guarda do poder público;
CONSIDERANDO a situação da Cadeia Pública de Altos-PI, agravada por vivenciarmos uma pandemia causada pelo novo coronavírus (SARSCOV2) e que o Piauí registra um número crescente de pessoas com a COVID-19, impactando, sobremaneira, o sistema de saúde, fato que pode
ser agravado caso os presos que receberam(rão) alta interrompam o tratamento ambulatorial, tendo que voltar para a unidade hospitalar em
eventual complicação no estado de saúde.
RESOLVE:
RECOMENDAR aos diretores dos hospitais onde se encontram internados os presos para que quando da efetivação das altas, forneçam toda a
medicação necessária para uso ambulatorial, de acordo com orientação dos profissionais de saúde, tendo em vista que retornarão à unidade
prisional de origem, que não dispõe de suporte medicamentoso.
Solicito ainda, que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devido à urgência do caso, comuniquem a este Órgão Ministerial o cumprimento, ou não,
desta recomendação.
Após os registros de praxe, publique-se junto ao Diário Oficial do Ministério Público, assim como comunique-se os termos desta recomendação à
Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, à Secretaria-Geral do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional
às Promotorias Criminais (CAOCRIM) e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Teresina-PI, 03 de junho de 2020.
Elói Pereira de Sousa Júnior
Promotor de Justiça titular da 48ª Promotoria
Execução Penal, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. EXTRATO DO CONTRATO Nº 09/2020/PGJ11982
EXTRATO DO CONTRATO N° 09/2020/PGJ
a) Espécie: Contrato n°. 09/2020, firmado em 02 de junho de 2020, entre a Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a
empresa CWC CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.936.360/0001-98;
b) Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de conservação e manutenção de edificações, das Promotorias de
Justiça de Parnaíba, Piracuruca e Luís Correia-PI discriminadas no Termo de Referência, conforme Especificações/Descrição Técnica e
demais condições deste edital e seus Anexos.
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c) FundamentoLegal: Lei n° 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e Decreto Estadual n° 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa:nº. 19.21.0431.0003389/2020-97;
e) ProcessoLicitatório: SRP-Ata de Registro de Preços nº 05/2020, Pregão Eletrônico nº 28/2019;
f) Vigência: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia a contar da data de sua
correspondente publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, por convenção
entre as partes, conforme dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.
g)Valor: O valor total do Contrato é de R$ 56.168,81 (cinquenta e seis mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos) devendo
esta importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual de 2020.
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101;Projeto/Atividade: 2000;Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa: 3.3.90.39Nota de Empenho: 2020NE00435;
i) Signatários: pela contratada: Sr. José Cândido Lustosa de Melo, portador da Cédula de Identidade n.º 640.671-SSP-PI e CPF (MF) nº
229.000.803-63, e contratante, Carmelina Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça.
Anexo I
EMPRESA VENCEDORA: CWC CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ N° 03.936.360/0001-98
END.: RUA ALTOS, N°5009, MEMORARE, TERESINA-PI, CEP: 64.008-220
REPRESENTANTE: JOSÉ CÂNDIDO LUSTOSA DE MELO, CPF N° 229.000.803-63
TELEFONE: (86) 3214-4159/ 99432-0667
E-MAIL: CWCCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM
LOTE II-LUÍS CORREIA
ITEM

SINAPI/
ORSE

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT .

P. UNIT

P.TOTAL

1.6

97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_01/2018

M³xKM

5,24

R$1,20

R$6,29

1.7

72898

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³

M³

5,24

R$2,90

R$15,20

1.14

97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M²

174,72

R$1,51

R$263,83

1.20

97641

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M²

29,25

R$2,28

R$66,69

1.23

97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M²

30

R$1,67

R$50,10

1.35

00043/ORS
E

RETIRADA DE CALHA

M

28

R$5,95

R$166,60

3.2

73968/1

MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE
ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M²

11,2

R$32,87

R$368,14

5.1

71623

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM
ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE
COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE
14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.

M

60,92

R$18,02

R$1.097,78

5.9

94218

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M²

30

R$65,17

R$1.955,10

5.10

94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M

20

R$39,74

R$794,80

90821

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN

2

R$286,71

R$573,42

6.20

91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN

2

R$51,10

R$102,20

6.28

73933/1

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE
COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES

M²

1,89

R$337,74

R$638,33

87781

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM.
AF_06/2014

M²

174,72

R$32,85

R$5.739,55

6.6

7.12

Página 67

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 647 Disponibilização: Quarta-feira, 3 de Junho de 2020 Publicação: Quinta-feira, 4 de Junho de 2020

7.13

87873

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

8.3

88484

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO
EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M²

97,51

R$1,48

R$144,31

8.4

88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M²

174,72

R$1,26

R$220,15

8.7

88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M²

97,51

R$8,62

R$840,54

8.8

88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M²

174,72

R$7,65

R$1.336,61

8.9

88494

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX
EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M²

97,51

R$10,20

R$994,60

8.10

88495

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M²

174,72

R$5,56

R$971,44

8.13

73739/1

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA,
DUAS DEMAOS

M²

22,68

R$10,79

R$244,72

8.14

73924/2

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

M²

7,94

R$16,29

R$129,34

9.10

86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4",
PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN

1

R$68,33

R$68,33

9.21

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M

3

R$20,55

R$61,65

10.35

93045

LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA
45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN

6

R$35,06

R$210,36

10.36

93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN

1

R$72,19

R$72,19

10.46

97610

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN

4

R$30,37

R$121,48

10.56

73953/8

LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR,
COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E
LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W,
COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

1

R$146,77

R$146,77

11.8

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

M²

29,25

R$23,48

R$686,79

11.9

96120

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE
GESSO). AF_05/2017

M

62,4

R$1,85

R$115,44

M²

174,72

R$3,32

R$580,07

TOTAL

R$18.782,8
2

BDI 25,92%

R$4.868,51

TOTAL COM BDI

R$23.651,3
2

EMPRESA VENCEDORA: CWC CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ N° 03.936.360/0001-98
END.: RUA ALTOS, N°5009, MEMORARE, TERESINA-PI, CEP: 64.008-220
REPRESENTANTE: JOSÉ CÂNDIDO LUSTOSA DE MELO, CPF N° 229.000.803-63
TELEFONE: (86) 3214-4159/ 99432-0667
E-MAIL: CWCCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM
LOTE II-PARNAÍBA
ITEM

SINAPI/
ORSE

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT

P. UNIT

P.TOTAL
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1.1

73859/2

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

M²

1.100,00

R$0,79

R$869,00

1.2

74209/1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

M²

6

R$226,45

R$1.358,70

1.3

72144

RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE
PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

UN

3

R$48,56

R$145,68

1.6

97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_01/2018

M³xKM

6

R$1,20

R$7,20

1.7

72898

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³

M³

6

R$2,90

R$17,40

1.10

97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M³

1,89

R$26,00

R$49,14

1.14

97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M²

28,08

R$1,51

R$42,40

1.19

97640

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M²

20

R$0,80

R$16,00

1.20

97641

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M²

30

R$2,28

R$68,40

1.21

97644

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M²

3

R$4,23

R$12,69

1.23

97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M²

10

R$1,67

R$16,70

1.31

97665

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN

10

R$0,58

R$5,80

1.32

97666

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN

9

R$4,07

R$36,63

1.35

00043/ORS
E

RETIRADA DE CALHA

M

60

R$5,95

R$357,00

3.1

74066/2

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM
IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE
ACRILICA.

M²

28,08

R$58,25

R$1.635,66

3.2

73968/1

MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE
ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M²

24

R$32,87

R$788,88

3.4

98547

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO,
E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

M²

30

R$99,36

R$2.980,80

4.1

73361

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30%
PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO

M³

0,5

R$235,56

R$117,78

4.10

93184

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M

1,4

R$12,08

R$16,91

95474

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M³

1,88

R$418,59

R$786,95

4.18

96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES,
COM VÃOS AF_06/2017_P

M²

20

R$63,24

R$1.264,80

5.8

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E
= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_06/2016

M²

10

R$26,88

R$268,80

5.10

94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

M

25

R$39,74

R$993,50

4.16
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NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

6.7

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN

1

R$282,72

R$282,72

6.19

91305

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN

3

R$34,24

R$102,72

91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN

1

R$51,10

R$51,10

6.26

94805

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO
SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN

1

R$509,26

R$509,26

6.27

73838/1

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M,
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS

UN

1

R$1.467,24

R$1.467,24

6.28

73933/1

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM
CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES

M²

1,89

R$337,74

R$638,33

87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M²

84,08

R$18,57

R$1.561,37

7.13

87873

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO)
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M²

84,08

R$3,32

R$279,15

8.3

88484

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M²

50

R$1,48

R$74,00

8.4

88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M²

135,68

R$1,26

R$170,96

8.7

88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M²

50

R$8,62

R$431,00

8.8

88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M²

135,68

R$7,65

R$1.037,95

8.9

88494

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M²

50

R$10,20

R$510,00

8.10

88495

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M²

135,68

R$5,56

R$754,38

8.13

73739/1

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA,
DUAS DEMAOS

M²

3,78

R$10,79

R$40,79

8.14

73924/2

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

M²

45

R$16,29

R$733,05

9.8

86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE
PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN

1

R$77,33

R$77,33

9.10

86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4",
PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN

3

R$68,33

R$204,99

9.11

86916

TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN

3

R$22,13

R$66,39

9.21

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

M

9

R$20,55

R$184,95

6.20

7.9
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SANITÁRIO. AF_12/2014

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

M

6

R$26,50

R$159,00

73953/8

LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS
FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

10

R$146,77

R$1.467,70

11.5

94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016

M²

3,6

R$40,42

R$145,51

11.8

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

M²

30

R$23,48

R$704,40

11.9

96120

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE
GESSO). AF_05/2017

M

105,4

R$1,85

R$194,99

11.23

07323/ORS
E

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM
BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS,
DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M²

0,6

R$179,37

R$107,62

11.31

01852/ORS
E

GRADE TUBO FERRO GALVANIZADO 2 1/2"

M²

3

R$275,69

R$827,07

9.22

10.56

TOTAL

R$24.640,7
8

BDI(25,92%)

R$6.386,89

TOTAL COM BDI

R$31.027,6
7

EMPRESA VENCEDORA: CWC CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ N° 03.936.360/0001-98
END.: RUA ALTOS, N°5009, MEMORARE, TERESINA-PI, CEP: 64.008-220
REPRESENTANTE: JOSÉ CÂNDIDO LUSTOSA DE MELO, CPF N° 229.000.803-63
TELEFONE: (86) 3214-4159/ 99432-0667
E-MAIL: CWCCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM
LOTE II-PIRACURUCA
ITEM

SINAPI/ORS
E

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT.

P. UNIT

P.TOTAL

1.20

97641

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE
F O R M A
M A N U A L ,
S E M
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M²

14

R$2,28

R$31,92

1.23

97647

REMOÇÃO
DE
TELHAS,
DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA,
DE
FORMA
MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M²

20

R$1,67

R$33,40

1.35

00043/ORSE

Retirada de calha

M

7

R$5,95

R$41,65

5.4

72089

RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS
TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

M²

20

R$8,19

R$163,80

5.10

94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

M

7

R$39,74

R$278,18

8.3

88484

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR
ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M²

14

R$1,48

R$20,72

8.7

88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M²

14

R$8,62

R$120,68

8.9

88494

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA
LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M²

14

R$10,20

R$142,80

11.8

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

M²

14

R$23,48

R$328,72
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11.33

Comp. 02

LIMPEZA GERAL

M²

14

R$1,52

R$21,28

TOTAL R$ 1.183,15
BDI = R$ 306,67
TOTAL COM BDI= R$1.489,82
TOTAL: PARANÁBA + LUÍS CORREIA+ PIRACURUCA: R$ 56.168,81 (cinquenta e seis mil, cento e sessenta e oito reais
e oitenta e um centavos)

R$ 56.168,81

Teresina (PI), 02 de junho de 2020.

4.2. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 06 AO CONTRATO Nº. 11/201511997
a)Espécie: Termo Aditivo nº. 06 ao Contrato nº. 11/2015, firmado em 02/06/2020 entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí CNPJ 05.805.924/0001-89 e o(a) senhor(a) ALBERTO VENÍCIUS DIAS BEZERRA MELO - CPF: 014.243.913-42;
b)ProcessoAdministrativo: n°. 3585/2020-08;
c) Objeto: O presente termo aditivo visa a redução de24,66% (vinte e quatro virgula sessenta e seis por cento)do valor mensal do Contrato
11/2015, com base noartigoart. 65, II e alínea "d" da Lei nº 8.666/93, bem como no art. 18, da Lei nº 8245/91, durante o período de 01/04/2020 a
30/09/2020;
d) Fundamento Legal: art. 65, II e alínea "d" da Lei nº 8.666/93, bem como no art. 18, da Lei nº 8245/91;
e) Vigência: O prazo de vigência deste termo aditivo será de 06 (seis) meses,contados a partir de 01/04/2020, por convenção entre as partes,
conforme dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, tendo eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do Ministério
Público do Estado do Piauí;
f)Valor Total: O valor pago pela locação do imóvel passa a ser de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais. Os efeitos financeiros
passarão a viger a partir de 01 de abril de 2020.
g) Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo;
h)Signatários: Pela contratada, ALBERTO VENÍCIUS DIAS BEZERRA MELO - CPF: 014.243.913-42, e pela contratante, Dra. Carmelina Maria
Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça.
Teresina- PI, 02 de junho de 2020.

5. GESTÃO DE PESSOAS
[]

5.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 12003
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 307/2020
A COORDENADORA 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 15, 16 e 17 de junho de 2020, ao servidor comissionado JOÃO MARCOS OLIVEIRA COSTA,
Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15128, lotado junto à 1ª Promotoria de Justiça de Canto do Buriti/PI, como forma de
compensação em razão do comparecimento aos Plantões Ministeriais dos dias 21/04/2019 e 28/04/2020, sem que recaiam descontos sob o seu
auxílio alimentação.
Teresina (PI), 03 de junho de 2020.
ROSANGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos

6. OUTROS
[]

6.1. 16ª ZONA ELEITORAL - UNIÃO11984
PORTARIA Nº 03/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 03/2020/MPE16ªZE-PI
A Promotora Eleitoral da 16ª Zona Eleitoral do Piauí, no uso de suas atribuições, nos termos dos arts. XXXX, artigos 24, VIII, c.c. artigo 27, § 3º,
do Código Eleitoral, e
CONSIDERANDO que os membros do Ministério Público com atribuição na área eleitoral deverão acessar o SISCONTA ELEITORAL e os
relatórios de conhecimento expedidos para usa respectiva área de atuação (artigo 5º, caput, da Recomendação de Caráter Geral n. 03/2017,
CNMP);
CONSIDERANDO a disponibilidade da ferramenta tecnológica SISCONTA ELEITORAL (Sistema de Investigação de Contas Eleitorais), a qual
possibilita, no módulo "ficha suja", o acesso a dados em todo o território nacional, para fins de impugnação de registro de candidaturas nas
eleições, com base na "Lei da Ficha Limpa" (LC n. 35/2010);
CONSIDERANDO, por fim, que as informações inseridas no SISCONTA garantem maior transparência de dados e são indispensáveis para
eventual impugnação de registro de candidatura, pelos membros do Ministério Público Eleitoral;
RESOLVE:
INSTAURAR Procedimento Administrativo de Acompanhamento, determinando-se, desde logo:
1. O registro e autuação da presente Portaria, com devida movimentação no Sistema Integrado do MPPI -SIMP;
2. Seja oficiado aos seguintes órgãos, com sede ou representação nos Municípios de União e Lagoa Alegre, solicitando-se as informações a
seguir delineadas:
A) Prefeituras:
- Servidores que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, nos últimos oito anos (art. 1º, I,
o, da LC 64/90).
B) Câmara de Vereadores:
I) prefeitos e vice-prefeitos que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do
Município, nos últimos doze anos (art. 1º, I, c, da LC 64/90);
II) prefeitos, vice-prefeitos e dirigentes que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade
insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível dessa Câmara, nos últimos oito anos (art. 1º, I, g, da
LC 64/90); e
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III) servidores dessa Câmara de Vereadores que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial,
nos últimos oito anos (art. 1º, I, o, da LC 64/90).
3. Após a expedição dos ofícios, sejam encaminhadas cópias desta Portaria e dos ofícios expedidos a Procuradoria Regional Eleitoral do Piauí,
pelo protocolo eletrônico do MPF (https://apps.mpf.mp.br/ouvidoria/app/protocolo/), para ciência e registros.
Observe-se, por fim, prazo de 06(seis) meses, nos termos do artigo 80 da Portaria PGR/PGE 01/2019, prorrogável, caso necessário, para dar
continuidade ao acompanhamento do presente.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do MPPI.
Cumpra-se.
União/PI, 02 de junho de 2020.
RENATA MÁRCIA RODRIGUES SILVA
Promotora Eleitoral da 16ª ZE-PI

6.2. 37ª ZONA ELEITORAL - SIMPLÍCIO MENDES11987
Download the original attachment
PORTARIA N. 002/2020
A Promotora Eleitoral da 37ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições, nos termos dos arts. XXXX, artigos 24, VIII, c.c. artigo 27, § 3º, do
Código Eleitoral, e
CONSIDERANDO que os membros do Ministério Público com atribuição na área eleitoral deverão acessar o SISCONTA ELEITORAL e os
relatórios de conhecimento expedidos para usa respectiva área de atuação (artigo 5º, caput, da Recomendação de Caráter Geral n. 03/2017,
CNMP);
CONSIDERANDO a disponibilidade da ferramenta tecnológica SISCONTA ELEITORAL (Sistema de Investigação de Contas Eleitorais), a qual
possibilita, no módulo "ficha suja", o acesso a dados em todo o território nacional, para fins de impugnação de registro de candidaturas nas
eleições, com base na "Lei da Ficha Limpa" (LC n. 35/2010);
CONSIDERANDO, por fim, que as informações inseridas no SISCONTA garantem maior transparência de dados e são indispensáveis para
eventual impugnação de registro de candidatura, pelos membros do Ministério Público Eleitoral;
RESOLVE:
INSTAURAR Procedimento Administrativo de Acompanhamento, determinando-se, desde logo:
1. O registro e autuação da presente Portaria;
2. Seja oficiado aos seguintes órgãos, com sede ou representação nos Municípios de Simplício Mendes, Bela Vista do Piauí e Socorro do Piauí,
solicitando-se as informações a seguir delineadas:
1) Prefeituras:
- Servidores que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, nos últimos oito anos (art. 1º, I,
o, da LC 64/90).
2) Câmara de Vereadores:
I) prefeitos e vice-prefeitos que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do
Município, nos últimos doze anos (art. 1º, I, c, da LC 64/90);
II) prefeitos, vice-prefeitos e dirigentes que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade
insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível dessa Câmara, nos últimos oito anos (art. 1º, I, g, da
LC 64/90); e
III) servidores dessa Câmara de Vereadores que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial,
nos últimos oito anos (art. 1º, I, o, da LC 64/90).
Observe-se, por fim, prazo de (6) seis meses, nos termos do artigo 80 da Portaria PGR/PGE 01/2019, prorrogável, caso necessário, para dar
continuidade ao acompanhamento do presente.
Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
Simplício Mendes, 29 de maio de 2020.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora Eleitoral

6.3. 61ª ZONA ELEITORAL - FLORIANO11990
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 03/2020
(PPE Nº 0000010-224/2020)
RECOMENDAÇÃO às emissoras de rádio e televisão locais, aos pré-candidatos, aos partidos políticos e a terceiros que tenham relação
direta ou indireta com o processo eleitoral municipal, a ser realizado em 2020, para que se abstenham: a) da veiculação, antes de 16 de
agosto, de qualquer propaganda eleitoral que implique em veiculação de propaganda paga (ou com qualquer ônus
financeiro/econômico); b) da utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de pré-candidato ou de
partido político (inclusive divulgações de ações sociais de pré-candidatos ou de pessoas jurídicas a eles vinculados); e c) da utilização
de outros meios ou formas vedados pela legislação eleitoral, observados as disposições dos artigos 40 a 57 da Lei das Eleições.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por seu representante, titular da Promotoria Eleitoral da 61ª Zona Eleitoral, no uso das atribuições que
lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, 196 e 197, da Constituição Federal, 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, 25, IV, "a", 27, parágrafo único, IV,
da Lei nº 8.625/93, 2º, parágrafo único, 38, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, 6º, XX, 78 e 79, da Lei Complementar Federal nº 75/93 e 1º
e ss. da Res. 164/2017, do CNMP:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, 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 Eleitoral atuar em todas as fases e instâncias do processo eleitoral, detendo legitimidade
para propor, perante o Juízo competente, as ações para declarar ou decretar a nulidade de negócios jurídicos ou atos da administração pública,
infringentes de vedações legais destinadas a proteger a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou o
abuso do poder político ou administrativo;
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que, até o presente momento, continua a manutenção do Calendário Eleitoral das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior
Eleitoral - TSE, inclusive, esclarecido, em sessão realizada no dia 19 de março de 2019, que, por está previsto na Lei das Eleições (Lei nº
9.504/97), não tem a Justiça Eleitoral competência para alterar o calendário eleitoral, tratando-se de matéria de competência reservada ao Poder
Legislativo;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que o art. 36 da Lei n° 9.504/97 estabelece que a "propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do
ano da eleição";
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CONSIDERANDO que nos termos da referida lei o pré-candidato poderá realizar sua promoção pessoal perante a população no período anterior
à campanha, fazendo menção à pretensa candidatura, exaltando suas qualidades pessoais e divulgando seu posicionamento pessoal sobre
questões políticas, estando vedado efetuar pedido explícito de voto;
CONSIDERANDO que o uso indevido dos veículos e meios de comunicação social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de
oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores, afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que o art. 22, da LC 64/90, estabelece que qualquer "partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias
e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político";
CONSIDERANDO que a Lei das Eleições proíbe a arrecadação e a aplicação de recursos nas campanhas eleitorais antes do registro de
candidatura, da obtenção do CNPJ e da abertura da conta bancária, o que se dá depois de 15 de agosto (arts. 17 a 27 da Lei 9504/97);
CONSIDERANDO que o art. 37, § 2º, da Lei n. 9.504/97, na sua redação atual, veda a propaganda eleitoral - mesmo após 15 de agosto mediante placas, faixas, cartazes, pinturas, outdoors, etc;
CONSIDERANDO que a propaganda eleitoral veiculada antes de 16 de agosto, se não estiver nos estritos limites do art. 36-A, caracteriza o ilícito
eleitoral previsto no art. 36, § 3º, da mencionada lei, para o qual há previsão de multa de R$ 5.000,00 a R$ 25.000,00;
CONSIDERANDO que a campanha eleitoral iniciada antes do período permitido pode, a depender da gravidade da conduta, caracterizar abuso
de poder, punido com inelegibilidade e cassação do registro ou diploma, conforme dispõe os arts. 1º, I, "d", e 22, XIV, ambos da LC n. 64/90;
CONSIDERANDO que a movimentação ilícita de recursos de campanha é infração cível eleitoral prevista no art. 30-A, da Lei das Eleições, com
previsão de cassação do diploma;
CONSIDERANDO que o desembolso de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para a confecção e veiculação da propaganda eleitoral
antecipada implica em arrecadação e gasto em período vedado pela legislação;
CONSIDERANDO que o impulsionamento de conteúdo em mídias sociais e em outras plataformas podem configurar propaganda eleitoral
antecipada;
CONSIDERANDO que os emissoras de rádio e televisão devem conferir tratamento isonômico aos filiados a partidos políticos e pré-candidatos
em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão, na esteira do art. 36-A, I, in fine, da Lei das Eleições;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa a antecipar-se ao cometimento do ilícito e a
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura,
RESOLVE RECOMENDAR às emissoras de rádio e televisão locais, aos pré-candidatos, aos partidos políticos e a terceiros que tenham relação
direta ou indireta com o processo eleitoral municipal, a ser realizado em 2020, para que se abstenham: a) da veiculação, antes de 16 de agosto,
de qualquer propaganda eleitoral que implique em veiculação de propaganda paga (ou com qualquer ônus financeiro/econômico);
b) da utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de pré-candidato ou de partido político (inclusive divulgações
de ações sociais de pré-candidatos ou de pessoas jurídicas a eles vinculados); e
c) da utilização de outros meios ou formas vedados pela legislação eleitoral, observados as disposições dos artigos 40 a 57 da Lei das Eleições.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Eleitoral sobre o tema, não excluindo
futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes públicos
com responsabilidade e competência no objeto.
Ficam os destinatários da presente recomendação advertidos dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do não cumprimento do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
ou criminal quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente
recomendação, os quais devem encaminhar manifestação escrita e documentação hábil a provar o fiel cumprimento desta, bem como a
impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado.
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público e à Procuradoria Regional Eleitoral do Piauí para
conhecimento.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 02 de junho de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor Eleitoral - 61ª ZE

6.4. 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI11992
PORTARIA ELEITORAL Nº 003/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 5ª ZONA ELEITORAL/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 5ª Zona Eleitoral na cidade de
Oeiras/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal
nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições
legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia";
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar n. 64/2020, por meio do qual em seu art. 01º, elenca o rol das situações que incorrem em
inelegibilidade dos agentes políticos no Estado brasileiro;
CONSIDERANDO que no Calendário das eleições de 2020 aproxima-se o período de registro de candidatura, as quais, para sua validação pelo
Poder Judiciário, dependem da atualização da base de dados virtual de candidatos em condições de inelegibilidade;
CONSIDERANDO que a manutenção atualizada dos cadastros de inelegíveis é medida necessária para maior eficiência da atuação do Ministério
Público Eleitoral;
CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 4/2020/GABPRE/PRPI, por meio do qual solicita auxílio para que requisitem informações acerca de
decisões potencialmente geradoras de inelegibilidade, a serem transmitidas por meio do SISCONTA ELEITORAL, aos Prefeitos Municipais e às
Câmaras de Vereadores das localidades que compõem as zonas perante as quais oficiam;
CONSIDERANDO que os membros do Ministério Público com atribuição na área eleitoral deverão acessar o SISCONTA ELEITORAL e os
relatórios de conhecimento expedidos para usa respectiva área de atuação (artigo 5º, caput, da Recomendação de Caráter Geral n. 03/2017,
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CNMP);
CONSIDERANDO a disponibilidade da ferramenta tecnológica SISCONTA ELEITORAL (Sistema de Investigação de Contas Eleitorais), a qual
possibilita, no módulo "ficha suja", o acesso a dados em todo o território nacional, para fins de impugnação de registro de candidaturas nas
eleições, com base na "Lei da Ficha Limpa" (LC n. 35/2010);
CONSIDERANDO que a Portaria PGR-PGE nº 01/2019, dispõe acerca da tramitação de Procedimentos Administrativos Eleitorais;
CONSIDERANDO, por fim, que as informações inseridas no SISCONTA garantem maior transparência de dados e são indispensáveis para
eventual impugnação de registro de candidatura, pelos membros do Ministério Público Eleitoral;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 02/2020, DETERMINANDO, inicialmente:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Administrativo Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
REQUISITE-SE aos Presidentes das Câmaras Municipais desta 5ª Zona Eleitoral (Oeiras/PI, Santa Rosa do Piauí/PI e São João da
Varjota/PI), com fundamento no art. 8º, incisos II e VIII da LC n. 75/93, que sejam informados, por intermédio da ferramenta SISCONTA
ELEITORAL, os dados relativos aos:
(a) prefeitos e vice-prefeitos que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do
Município, nos últimos doze anos (art. 1º, I, c, da LC 64/90);
(b) prefeitos, vice-prefeitos e dirigentes que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade
insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível dessa Câmara, nos últimos oito anos (art. 1º, I, g, da
LC 64/90);
(c) servidores dessa Câmara de Vereadores que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial,
nos últimos oito anos (art. 1º, I, o, da LC 64/90).
REQUISITE-SE aos Prefeitos desta 5ª Zona Eleitoral (Oeiras/PI, Santa Rosa do Piauí/PI e São João da Varjota/PI), com fundamento no art.
8º, incisos II e VIII da LC n. 75/93, que sejam informados, por intermédio da ferramenta SISCONTA ELEITORAL, os dados relativos aos:
(a) Servidores que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, nos últimos oito anos (art. 1º,
I, o, da LC 64/90);
ANOTE-SE o prazo de 20 (vinte) dias corridos para que os destinatários procedam à concretização das solicitações acima apontadas;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Amanda Moreira de Araújo, assessora da 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras, ou
eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Remessa desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Cartório Eleitoral da 5ª Zona Eleitoral, e à Procuradoria Regional Eleitoral
Do Piauí, para conhecimento;
Remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na imprensa
oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de conferir a publicidade
exigida;
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Oeiras-PI, 02 de junho de 2020.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor Eleitoral da 5ª ZE/PI

6.5. 53ª ZONA ELEITORAL - COCAL11995
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 02/2020
(SIMP: 00004-200/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu presentante abaixo-assinado, em exercício junto à 53ª Zona Eleitoral em Cocal/PI, no uso
de suas atribuições legais e na forma dos arts. 37, § 1º, e 127 da Constituição Federal; Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à
espécie, e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público Eleitoral cabe, notadamente, promover a normalidade e legitimidade das eleições, a fim de se
assegurar a efetividade da democracia e o livre exercício de direitos políticos pelo cidadão, de maneira a afastar o abuso de poder econômico,
político e de qualquer forma de conduta perturbadora das liberdades democráticas;
CONSIDERANDO a necessidade de dar organicidade mínima aos diferentes elementos de informação que aportam à Promotoria Eleitoral nas
eleições, visando eventual instauração de diferentes procedimentos e/ou ajuizamento de ações, em específico, a partir do quanto a vir a ser
colhido de forma geral neste feito;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar, de forma próxima e ostensiva, atos de pré-campanha referentes às eleições municipais de
2020 na 53ª Zona Eleitoral do Piauí, que abrange os Municípios de Cocal/PI e Cocal dos Alves/PI;
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII), dado o grau de avanço dos casos de contaminação
pelo novo coronavírus e que em 03.2.2020, o Ministério da Saúde, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência de saúde
pública de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que constitui crime previsto no artigo 334 do Código Eleitoral utilizar organização comercial de vendas, distribuição de
mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de seis meses a um ano e cassação do
registro se o responsável for candidato; bem como, no artigo Art. 299 do Código Eleitoral, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou
para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
CONSIDERANDO que a coibição ao abuso de poder político encontra sua razão na imperiosa necessidade de serem asseguradas a normalidade
e a plena legitimidade das eleições, evitando que tais postulados sejam afetados de modo a comprometer a igualdade entre os futuros candidatos
e própria vontade popular, que é soberana;
CONSIDERANDO que representa conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, ficando proibida,
ainda, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em
casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, IV c/c/ art. 73, §10. da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO que o art. 36 da Lei n° 9.504/97 estabelece que a "propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do
ano da eleição";
CONSIDERANDO que nos termos da referida lei o pré-candidato poderá realizar sua promoção pessoal perante a população no período anterior
à campanha, fazendo menção à pretensa candidatura, exaltando suas qualidades pessoais e divulgando seu posicionamento pessoal sobre
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questões políticas, estando vedado pedido explícito de voto;
CONSIDERANDO que o uso indevido dos veículos e meios de comunicação social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de
oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores, afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que o art. 22 da LC 64/90 estabelece que qualquer "partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político"; e
CONSIDERANDO que a Portaria PGR/PGE n. 01/2019 regulamenta, no art. 58 e seguintes, o Procedimento Preparatório Eleitoral - PPE, de
natureza facultativa, administrativa e unilateral, o qual será instaurado para colher subsídios necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral
perante a Justiça Eleitoral para a propositura de medidas cabíveis em relação aos ilícitos eleitorais de natureza não criminal;
RESOLVE:
INSTAURAR o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL nº 002/2020, com o propósito de acompanhar, de forma próxima e
ostensiva, atos de pré-campanha referentes às eleições municipais de 2020 no âmbito da 53ª Zona Eleitoral do Piauí (Cocal/PI e Cocal
dos Alves/PI), devendo ser realizadas todas as diligências necessárias ao seu normal e legítimo andamento, nos termos da legislação
pertinente, DETERMINANDO, inicialmente:
1- A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
2- O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório Eleitoral no livro respectivo e no SIMP;
3- A juntada do calendário eleitoral estabelecido pelo TSE - Tribunal Superior Eleitoral para as eleições de 2020;
4- A juntada de toda e qualquer representação eleitoral já encaminhada ao Ministério Público Eleitoral, no âmbito da 53ª Zona Eleitoral do Piauí,
por ocasião das eleições de 2020;
5- A Expedição de RECOMENDAÇÃO, com as considerações de praxe, aos partidos políticos que compõem a 53ª Zona Eleitoral do Piauí
(Cocal/PI e Cocal dos Alves/PI) para fins de notificarem seus filiados e pré-candidatos ao pleito municipal de 2020 acerca da temática, bem como
aos meios de comunicação social acerca das práticas vedadas em período de pré-campanha;
6- Solicitação às rádios, blogs e meios de comunicação social abrangidos pela 53ª Zona Eleitoral/PI, que confiram ampla divulgação e publicidade
às medidas Recomendadas no item "5".
7- Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos Natalia de Oliveira Rocha, assessora da Promotoria de Justiça de Cocal, ou eventual
servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
8- A comunicação da instauração deste Procedimento à Procuradoria Regional Eleitoral.
9- A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Promotoria Eleitoral de Cocal-PI, a fim de
conferir a publicidade exigida;
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Cocal-PI, 02 de junho de 2020.
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor Eleitoral
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 19/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 02/2020
(SIMP: 00004-200/2020)
Assunto: Recomendação aos meios de comunicação social, pré-candidatos, partidos e terceiros que tenham alguma relação direta ou indireta
com o processo eleitoral.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de seu representante abaixo-assinado, em exercício junto à 53ª Zona Eleitoral na cidade de
Cocal/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º, e 127 da Constituição Federal; Lei Complementar Federal
nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições
legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que, somada à força normativa decorrente do disposto no art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, a recomendação legal
visa a exortar os meios de comunicação social, pré-candidatos, partidos e terceiros que tenham alguma relação direta ou indireta com o
processo eleitoral, para o integral cumprimento da legislação, prevenindo a prático do ilícito e/ou constituindo em mora aqueles que prefiram
trilhar o descumprimento da norma;
CONSIDERANDO que o art. 36 da Lei n° 9.504/97 estabelece que a "propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do
ano da eleição";
CONSIDERANDO que nos termos da referida lei o pré-candidato poderá realizar sua promoção pessoal perante a população no período anterior
à campanha, fazendo menção à pretensa candidatura, exaltando suas qualidades pessoais e divulgando seu posicionamento pessoal sobre
questões políticas, estando vedado efetuar pedido explícito de voto;
CONSIDERANDO que o uso indevido dos veículos e meios de comunicação social constituem expedientes que atentam contra a
isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores, afetando a normalidade e a legitimidade das
eleições;
CONSIDERANDO que o art. 22 da LC 64/90 estabelece que qualquer "partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político";
CONSIDERANDO que a Lei das Eleições proíbe a arrecadação e a aplicação de recursos nas campanhas eleitorais antes do registro de
candidatura, da obtenção do CNPJ e da abertura da conta bancária, o que se dá depois de 15 de agosto (arts. 17 a 27 da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO que o art. 37, § 2º, da Lei n. 9.504/97, na sua redação atual, veda a propaganda eleitoral - mesmo após 15 de agosto mediante placas, faixas, cartazes, pinturas, outdoors, etc;
CONSIDERANDO que a propaganda eleitoral veiculada antes de 16 de agosto, se não estiver nos estritos limites do art. 36-A, caracteriza
o ilícito eleitoral previsto no art. 36, § 3º, da mencionada lei, para o qual há previsão de multa de R$ 5.000,00 a R$ 25.000,00;
CONSIDERANDO que a campanha eleitoral iniciada antes do período permitido pode, a depender da gravidade da conduta, caracterizar
abuso de poder, punido com inelegibilidade e cassação do registro ou diploma, conforme dispõe os arts. 1º, I, "d", e 22, XIV, ambos da LC
n. 64/90;
CONSIDERANDO que a movimentação ilícita de recursos de campanha é infração cível eleitoral prevista no art. 30-A, da Lei das Eleições, com
previsão de cassação do diploma;
CONSIDERANDO que o desembolso de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para a confecção e veiculação da propaganda eleitoral
antecipada implica em arrecadação e gasto em período vedado pela legislação;
CONSIDERANDO que o impulsionamento de conteúdo em rádios locais, mídias sociais e em outras plataformas, podem configurar
propaganda eleitoral antecipada;
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CONSIDERANDO que os emissoras de rádio e televisão devem conferir tratamento isonômico aos filiados a partidos políticos e précandidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão, na esteira do art. 36-A, I, in fine da Lei das Eleições;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a Recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
RESOLVE
RECOMENDAR às emissoras de rádio e blogues locais (programas, propagandas e divulgações em geral, inclusive veiculações em mídias
sociais), aos pré-candidatos, aos partidos políticos e a terceiros que tenham relação direta ou indireta com o processo eleitoral, pertencentes aos
municípios que abrangem à 53ª Zona Eleitoral do Piauí (Cocal/PI e Cocal dos Alves/PI), que se ABSTENHAM: a) da veiculação, antes de 16 de
agosto, de qualquer propaganda eleitoral que implique em veiculação de propaganda paga (ou com qualquer ônus financeiro/econômico); b) da
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de pré-candidato ou de partido político (inclusive divulgações de
ações sociais de pré-candidatos ou de pessoas jurídicas a eles vinculados); c) da utilização de outros meios ou formas vedados pela legislação
eleitoral, observados as disposições dos artigos 40 a 57 da Lei das Eleições.
Fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça da 53ª Zona Eleitoral na cidade de Cocal-PI, pelo e-mail (pj.cocal@mppi.mp.br)
as providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
Consigna-se, por fim, que o não cumprimento da Recomendação acima referida importará na tomada das medidas judiciais cabíveis.
Da presente RECOMENDAÇÃO sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
1- Ao Juízo Eleitoral (Cartório Eleitoral) desta Zona Eleitoral e ao Procurador Regional Eleitoral, para ciência;
2- À Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI.
3- À Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e blogues locais, para ampla divulgação.
Cumpra-se.
Cocal-PI, 02 de junho de 2020.
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor Eleitoral

7. GRUPOS REGIONAIS DE PROMOTORIAS INTEGRADAS NO ACOPANHAMENTO DO
COVID - 19
[]

7.1. GRUPO REGIONAL DE PROMOTORIAS INTEGRADAS NO ACOMPANHAMENTO DO COVID-19 DE
TERESINA – REGIONAL PARNAÍBA-PI11988
PORTARIA N°.11 /2020
O Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do Covid - 19 - Região de Parnaíba (PI), no uso das atribuições que são
conferidas ao Coordenador Regional de Parnaíba.
CONSIDERANDO os termos da RESOLUÇÃO CPJ/PI Nº. 02, de 07 de abril de 2020, referente à criação de Grupos Regionais de Promotorias
Integradas no Acompanhamento do COVID-19, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, visando, entre outros objetivos, a
necessidade urgente de uma atuação regionalizada integrada do Ministério Público Estadual nas diversas áreas impactadas pela pandemia;
CONSIDERANDO que, através do ATO PGJ Nº 1.001/2020, restou aprovado o Regimento Interno dos Grupos Regionais de Promotorias
Integradas no Acompanhamento do Covid-19 do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o artigo 12, parágrafo único, do referido ato PGJ Nº. 1.001/2020, determina a elaboração de escala de plantão dos
servidores, pelo Coordenador, objetivando a continuidade dos serviços nos finais de semana e feriados;
CONSIDERANDO a publicação do ATO PGJ Nº. 1.011/2020, que prorrogou o regime de teletrabalho no âmbito do Ministério Público do Estado
do Piauí até 14 de junho de 2020;
RESOLVE fixar a escala de plantão dos servidores integrantes do Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do Covid-19 Região Parnaíba, referente ao período de 06 a 14 de junho de 2020, cujo regime de compensação observará o disposto no Anexo Único, artigo
12, caput, do ATO PGJ Nº 1001/2020, conforme adiante segue:
ESCALA DE SERVIDORES - 06 A 14 DE JUNHO/2020:
DIA

SERVIDOR

06/06/20

NATÁLIA DE OLIVEIRA ROCHA

07/06/20

RICHARDSON SOARES MOUSINHO

11/06/20

DÉBORA DIAS OLIVEIRA

13/06/20

JÂNIO VALENTE BARRETO

14/06/20

RAIMUNDO WILSON PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 02 de junho de 2020.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
Coordenador do Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento e Prevenção do COVID - 19 - Região Parnaíba
PORTARIA N°.11 /2020
O Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do Covid - 19 - Região de Parnaíba (PI), no uso das atribuições que são
conferidas ao Coordenador Regional de Parnaíba.
CONSIDERANDO os termos da RESOLUÇÃO CPJ/PI Nº. 02, de 07 de abril de 2020, referente à criação de Grupos Regionais de Promotorias
Integradas no Acompanhamento do COVID-19, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, visando, entre outros objetivos, a
necessidade urgente de uma atuação regionalizada integrada do Ministério Público Estadual nas diversas áreas impactadas pela pandemia;
CONSIDERANDO que, através do ATO PGJ Nº 1.001/2020, restou aprovado o Regimento Interno dos Grupos Regionais de Promotorias
Integradas no Acompanhamento do Covid-19 do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o artigo 12, parágrafo único, do referido ato PGJ Nº. 1.001/2020, determina a elaboração de escala de plantão dos
servidores, pelo Coordenador, objetivando a continuidade dos serviços nos finais de semana e feriados;
CONSIDERANDO a publicação do ATO PGJ Nº. 1.011/2020, que prorrogou o regime de teletrabalho no âmbito do Ministério Público do Estado
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do Piauí até 14 de junho de 2020;
RESOLVE fixar a escala de plantão dos servidores integrantes do Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do Covid-19 Região Parnaíba, referente ao período de 06 a 14 de junho de 2020, cujo regime de compensação observará o disposto no Anexo Único, artigo
12, caput, do ATO PGJ Nº 1001/2020, conforme adiante segue:
ESCALA DE SERVIDORES - 06 A 14 DE JUNHO/2020:
DIA

SERVIDOR

06/06/20

NATÁLIA DE OLIVEIRA ROCHA

07/06/20

RICHARDSON SOARES MOUSINHO

11/06/20

DÉBORA DIAS OLIVEIRA

13/06/20

JÂNIO VALENTE BARRETO

14/06/20

RAIMUNDO WILSON PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 02 de junho de 2020.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
Coordenador do Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento e Prevenção do COVID - 19 - Região Parnaíba

7.2. GRUPO REGIONAL DE PROMOTORIAS INTEGRADAS NO ACOMPANHAMENTO DO COVID-19 DE
TERESINA – REGIONAL CAMPO MAIOR-PI12004
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Indeferimento de prosseguimento de NF
Trata-se de denúncia recebida por meio da Ouvidoria da Procuradoria Geral do Ministério Público e registrada pelo Grupo Regional de
Promotorias de Justiça de Campo Maior - GRI, na qual a requerente, NAYARA COSTA DE SOUSA MORORO, alega as seguintes
irregularidades:
"CAMPO ESTA VIVENDO UM VERDADEIRO DE DESCASO. O PREFEITO SOMENTE HOJE DIA 05 DE MAIO RESOLVEU FINGIR QUE ESTÁ
APLICANDO O RECURSO QUE TEM ENTRADO NO MUNICIPIO COM OS CUIDADOS DA POPULACÃO COLOCANDO TEDAS E CADEIRAS
EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA. ACONTECE QUE NA AVENIDA DERMEVAL O MOVIMENTO ESTA PARECENDO PERIODO DE NATAL
COM LOAS ABERTAS, FILAS QUE SE ESTENDEM POR TODA AVENIDA PARA PAGAR O PARAIBA, E PARA A LOTERIA, PESSOAS SEM
MASCARAS, SEM ORIENTAÃO, SEM FISCALIZACÃO. NUNCA HOUVE NENHUMA DESIFECCÃO DOS LOCAIS PUBLICOS, OS
ENFERMEIROS E MEDICOS DO MUNICIPIO ESTÃO TRABALHANDO COM MASCARAS DOADAS PELAS FABRICAS, NÃO FAZEM A
TROCA O PERIODO DE TEMPO CORRETO , O ALCOOL GEL E REGRADO, AS MEDICACOES DOS HIPERTESOS, DIABETICOS E
OUTROS ESTA FALTANDO. Á TEMOS UM MEDICO E UMA ENFERMEIRA CONTAMINADOS, POIS NÃO A EPI ADEQUADO, NEM
CONTENÃO DAS AGLOMERAÇÕES E ELE SE NEGA A PAGAR A ISALUBRIDADE PARA OS Q ESTÃO A FRENTE DA PANDEMIA. OS
EXAMES NOS PACIENTES COM SINTOMAS SO SÃO FEITOS DEPOIS DE PASSAREM PELA AUTORIZAÃO DA LUCIA , COORDENADORA
DA ESF, O EX SECRETARIO ENTREGOU O CARGO NO MEIO DO CAOS DA PANDEMIA, COLOCANDO SUA ESPOSA, DESPREPARADA ,
QUE NÃO PISA NA SECRETARIA PARA SER A NOVA SECRETARIA DE SAUDE. COMENTAM NOS CORREDORES QUE O VALOR QUE
ENTROU PARA O COVID ESTÁ SENDO UTILIZADO COMO A LUCIA E O JERRY BEM DESEAM, SÃO DOIS FUCIONARIOS
DESPREPARADOS PARA LIDAR COM AS PESSOAS, DESDE OS FUNNCIONARIOS AOS PACIENTES. A LUCIA RECEBE UM VALOR
MUITO ALTO, AMBOS COM O
ENFERMEIRO LUCIANO ESTÃO ENVOLVIDOS NO DESVIO DOS VALORES DA UPA 24 HS QUE NUNCA FUCIONOU, NUNCA FOI
EQUIPADA E RECEBE RECURSO DESDE 2017. A SITUAÃO ESTA DESCONTROLADA, ESTAMOS COM 15 CASOS, NÃO EXISTE MAIS, PQ
NÃO É AUTORIZADO FAZER EXAMES. O PREFEITO SÓ DEU UMA UNICA VEZ AS CESTAS BASICAS SUBSTITUINDO AS MERENDAS
ESCOLARES, CESTAS ESSAS, DEFICIENTES E INSUFICIENTES PARA O NUMERO DE FAMILIAS. AS FAMILIAS DOS ALUOS TENTAM
CONTATO COM O PROMOTOR CEZARIO, O MESMO NAO DÁ ATENÇÃO, NÃO FAZ NENHUMA RECOMENDAÃO OA PREFEITO, AS
ASSISTENTES SOCIAIS QUANDO PROCURADAS ENCHEM A BOCA PARA DIZER QUE ELE É AMIGO DELAS E QUE NÃO ADIANTA IR AO
MP, NA VERDADE DR CEZARIO TRATA MUITO MAL A POPULAÃO, SO TRATA BEM OS RICOS. ESTAMOS OGADOS PARA MORRER, SE
NÃO FOR DO VIRUS, SERA DO DESCASO DO MUICIPIO QUE NADA FAZ, ATE OS COMERCIOS ABERTOS, SÃO APENAS OS DOS
PODEROSOS, QUEM PRECISA VENDER VERDURA NNO MERCADO FOI PROIBIDO DE ABRIR SUA BANCA. NOS AUDE MP, CAMPO
MAIOR PEDE SOCORRO. A VIGILANCIA SANITARIA NÃO APARECE NAS RUAS, QUANDO QUESTIONAMOS O PREFEITO NA REDE
SOCIAL POIS E O UNICO LOCAL Q ENCONTRAMOS ELE, É O PREFEITO DAS LIVES, SOMOS AGREDIDOS, OFENDIDOS E HUMILHADOS
POR SEUS ASSESSORES VULGOS BABOES. NOSSO PROFISSIONAIS DE SAUDE , OS UICOS QUE ESTÃO LUITANDO POR NOS, ESTÃO
ADOENCENDO FISICA E EMOCIONALMENTE, O QUE VAMOS FAZER SEM ELES, O HOSPITAL NAO TEM ESTRUTURA PARA OS
ATENDER. O DR MAURICIO OU DR LUCIANO NÃO PODE CUIDAR DA SAUDE PUBLICA ? ELES SÃO MUITO COMPROMETIDOS COM O
MUNICIPIO , AS COISAS AQUI MELHORARAM MUITO COM A VINDA DO DR MAURICIO, ELE PPOIS ORDEM NESSA TERRA SEM LEI.
QUANTO MAIS DIAS FICARMOS DESAMPARADOS, MAIS DOENTES TEREMOS E MAIS TEMPO FICAREMOS EM CASA.
SOCORROOOOOOO MINISTERIO PUBLICO".
Em virtude das declarações acima transcrita, foi procedida a instauração da presente Noticia de Fato (Simp n° 000008-417/2020) com o objetivo
de apurar possível desvio de verbas destinadas ao tratamento da Covid-19, bem como de falta de EPI-s no Hospital Regional de Campo Maior,
ocorre que já existe requisição de tais informações, expedida nos autos dos Procedimentos Administrativos (SIMP 03-410/2020 e Simp 11417/2020), conforme certidão anexa:
Certifico que conforme Despacho Administrativo, presente na peça inicial, (item 5) foi realizada consulta junto a Secretaria do Grupo Regional
Integrado, onde foi verificada a existência de PA (SIMP 03-410/2020), que tem como objeto acompanhar o
abastecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e a disponibilidade de testes diagnósticos para atender a demanda decorrente da
Covid - 19, nos municípios que integram o grupo regional, bem como a existência de AP (SIMP 11-417/2020) que tem como objeto a apuração de
Potencial omissão municipal dolosa no fornecimento de EPIs aos profissionais de saúde para o enfrentamento do COVID19. Do que para constar,
lavro e assino a presente certidão.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Assim, já havendo atuação ministerial própria em curso, capaz de sanar a solicitação superior objeto da Notícia de Fato instaurada, mostra-se
desnecessária qualquer outra providência idêntica.
Pelos motivos expostos retro, INDEFIRO SUMARIAMENTE O PROSSEGUIMENTO DA NOTÍCIA DE FATO, por falta de justa causa.
Publique-se em DOEMP/PI. Arquive-se. Cumpra-se.
Campo Maior, 02 de Junho de 2020.
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Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor de Justiça
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Indeferimento de prosseguimento de NF
Trata-se de denúncia recebida por meio da Ouvidoria da Procuradoria Geral do Ministério Público e registrada pelo Grupo Regional de
Promotorias de Justiça de Campo Maior - GRI, na qual a requerente, NAYARA COSTA DE SOUSA MORORO, alega as seguintes
irregularidades:
"CAMPO ESTA VIVENDO UM VERDADEIRO DE DESCASO. O PREFEITO SOMENTE HOJE DIA 05 DE MAIO RESOLVEU FINGIR QUE ESTÁ
APLICANDO O RECURSO QUE TEM ENTRADO NO MUNICIPIO COM OS CUIDADOS DA POPULACÃO COLOCANDO TEDAS E CADEIRAS
EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA. ACONTECE QUE NA AVENIDA DERMEVAL O MOVIMENTO ESTA PARECENDO PERIODO DE NATAL
COM LOAS ABERTAS, FILAS QUE SE ESTENDEM POR TODA AVENIDA PARA PAGAR O PARAIBA, E PARA A LOTERIA, PESSOAS SEM
MASCARAS, SEM ORIENTAÃO, SEM FISCALIZACÃO. NUNCA HOUVE NENHUMA DESIFECCÃO DOS LOCAIS PUBLICOS, OS
ENFERMEIROS E MEDICOS DO MUNICIPIO ESTÃO TRABALHANDO COM MASCARAS DOADAS PELAS FABRICAS, NÃO FAZEM A
TROCA O PERIODO DE TEMPO CORRETO , O ALCOOL GEL E REGRADO, AS MEDICACOES DOS HIPERTESOS, DIABETICOS E
OUTROS ESTA FALTANDO. Á TEMOS UM MEDICO E UMA ENFERMEIRA CONTAMINADOS, POIS NÃO A EPI ADEQUADO, NEM
CONTENÃO DAS AGLOMERAÇÕES E ELE SE NEGA A PAGAR A ISALUBRIDADE PARA OS Q ESTÃO A FRENTE DA PANDEMIA. OS
EXAMES NOS PACIENTES COM SINTOMAS SO SÃO FEITOS DEPOIS DE PASSAREM PELA AUTORIZAÃO DA LUCIA , COORDENADORA
DA ESF, O EX SECRETARIO ENTREGOU O CARGO NO MEIO DO CAOS DA PANDEMIA, COLOCANDO SUA ESPOSA, DESPREPARADA ,
QUE NÃO PISA NA SECRETARIA PARA SER A NOVA SECRETARIA DE SAUDE. COMENTAM NOS CORREDORES QUE O VALOR QUE
ENTROU PARA O COVID ESTÁ SENDO UTILIZADO COMO A LUCIA E O JERRY BEM DESEAM, SÃO DOIS FUCIONARIOS
DESPREPARADOS PARA LIDAR COM AS PESSOAS, DESDE OS FUNNCIONARIOS AOS PACIENTES. A LUCIA RECEBE UM VALOR
MUITO ALTO, AMBOS COM O ENFERMEIRO LUCIANO ESTÃO ENVOLVIDOS NO DESVIO DOS VALORES DA UPA 24 HS QUE NUNCA
FUCIONOU, NUNCA FOI EQUIPADA E RECEBE RECURSO DESDE 2017. A SITUAÃO ESTA DESCONTROLADA, ESTAMOS COM 15
CASOS, NÃO EXISTE MAIS, PQ NÃO É AUTORIZADO FAZER EXAMES. O PREFEITO SÓ DEU UMA UNICA VEZ AS CESTAS BASICAS
SUBSTITUINDO AS MERENDAS ESCOLARES, CESTAS ESSAS, DEFICIENTES E INSUFICIENTES PARA O NUMERO DE FAMILIAS. AS
FAMILIAS DOS ALUOS TENTAM CONTATO COM O PROMOTOR CEZARIO, O MESMO NAO DÁ ATENÇÃO, NÃO FAZ NENHUMA
RECOMENDAÃO OA PREFEITO, AS ASSISTENTES SOCIAIS QUANDO PROCURADAS ENCHEM A BOCA PARA DIZER QUE ELE É AMIGO
DELAS E QUE NÃO ADIANTA IR AO MP, NA VERDADE DR CEZARIO TRATA MUITO MAL A POPULAÃO, SO TRATA BEM OS RICOS.
ESTAMOS OGADOS PARA MORRER, SE NÃO FOR DO VIRUS, SERA DO DESCASO DO MUICIPIO QUE NADA FAZ, ATE OS COMERCIOS
ABERTOS, SÃO APENAS OS DOS PODEROSOS, QUEM PRECISA VENDER VERDURA NNO MERCADO FOI PROIBIDO DE ABRIR SUA
BANCA. NOS AUDE MP, CAMPO MAIOR PEDE SOCORRO. A VIGILANCIA SANITARIA NÃO APARECE NAS RUAS, QUANDO
QUESTIONAMOS O PREFEITO NA REDE SOCIAL POIS E O UNICO LOCAL Q ENCONTRAMOS ELE, É O PREFEITO DAS LIVES, SOMOS
AGREDIDOS, OFENDIDOS E HUMILHADOS POR SEUS ASSESSORES VULGOS BABOES. NOSSO PROFISSIONAIS DE SAUDE , OS
UICOS QUE ESTÃO LUITANDO POR NOS, ESTÃO ADOENCENDO FISICA E EMOCIONALMENTE, O QUE VAMOS FAZER SEM ELES, O
HOSPITAL NAO TEM ESTRUTURA PARA OS ATENDER. O DR MAURICIO OU DR LUCIANO NÃO PODE CUIDAR DA SAUDE PUBLICA ?
ELES SÃO MUITO COMPROMETIDOS COM O MUNICIPIO , AS COISAS AQUI MELHORARAM MUITO COM A VINDA DO DR MAURICIO,
ELE PPOIS ORDEM NESSA TERRA SEM LEI. QUANTO MAIS DIAS FICARMOS DESAMPARADOS, MAIS DOENTES TEREMOS E MAIS
TEMPO FICAREMOS EM CASA. SOCORROOOOOOO MINISTERIO PUBLICO".
Em virtude das declarações acima transcrita, foi procedida a instauração da presente Noticia de Fato (Simp n° 000008-417/2020) com o objetivo
de apurar possível desvio de verbas destinadas ao tratamento da Covid-19, bem como de falta de EPI-s no Hospital Regional de Campo Maior,
ocorre que já existe requisição de tais informações, expedida nos autos dos Procedimentos Administrativos (SIMP 03-410/2020 e Simp 11417/2020), conforme certidão anexa:
Certifico que conforme Despacho Administrativo, presente na peça inicial, (item 5) foi realizada consulta junto a Secretaria do Grupo Regional
Integrado, onde foi verificada a existência de PA (SIMP 03-410/2020), que tem como objeto acompanhar o abastecimento de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) e a disponibilidade de testes diagnósticos para atender a demanda decorrente da Covid - 19, nos municípios que
integram o grupo regional, bem como a existência de AP (SIMP 11-417/2020) que tem como objeto a apuração de Potencial omissão municipal
dolosa no fornecimento de EPIs aos profissionais de saúde para o enfrentamento do COVID19. Do que para constar, lavro e assino a presente
certidão.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Assim, já havendo atuação ministerial própria em curso, capaz de sanar a solicitação superior objeto da Notícia de Fato instaurada, mostra-se
desnecessária qualquer outra providência idêntica.
Pelos motivos expostos retro, INDEFIRO SUMARIAMENTE O PROSSEGUIMENTO DA NOTÍCIA DE FATO, por falta de justa causa.
Publique-se em DOEMP/PI.
Arquive-se. Cumpra-se.
Campo Maior, 02 de Junho de 2020.
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor de Justiça

7.3. GRUPO REGIONAL DE DEFESA DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA - TERESINA12010
RECOMENDAÇÃO Nº 01/2020 - GRUPO REGIONAL DE DEFESA DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA (TERESINA/PI)
Ao Excelentíssimo Senhor Doutor
SAMUEL PONTES DO NASCIMENTO
Superintendente da Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação da Universidade Federal do Piauí.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Representante Ministerial, integrante do Grupo Regional de Defesa da Probidade
Administrativa - Teresina, instituição constitucionalmente responsável pela defesa da ordem jurídica e no uso das atribuições que lhes são
conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 e art. 37, incisos I, V e VI, da Lei
Complementar Estadual n° 12/93:
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 127 da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações visando à proteção de interesses difusos e coletivos, bem como ao
respeito aos interesses, direitos e bens
cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis (Resolução CNMP n° 164/17);
CONSIDERANDO que a vida e a saúde constituem direitos fundamentais do ser humano, sendo de grande relevância pública;
CONSIDERANDO 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,
conforme previsto no artigo 196 da Constituição Federal e artigo 203 da Constituição Estadual;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº
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01/2020 - CES/CNMP/1ª CCR, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO ser o Ministério Público órgão agente da fiscalização da gestão pública de saúde, assim definido na Seção IV, Capítulo IV, da
Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012;
CONSIDERANDO o notório estado de emergência presente no mundo em razão da disseminação do novo coronavírus COVID-19, levando a
Organização Mundial da Saúde - OMS a declarar situação de pandemia no dia 11/03/2020, ao passo em que pleiteou, por parte de todos os
países, uma "ação urgente e agressiva" para sua contenção;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARS-CoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa
atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de transmissão interna;
CONSIDERANDO que a progressão do coronavírus COVID-19 tem sido exponencial em todo o mundo, de forma tal que todos os Governos incluído o brasileiro - têm buscado tomar as medidas de forma urgentíssima. É certo que cada país apresenta uma trajetória distinta no número
de casos confirmados, tendo em vista diversos fatores que influenciam a propagação da doença pulmonar causada e ao volume de testes
disponibilizados para a sua detecção;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que dispõe, no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas emergenciais de
saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo coronavírus;
CONSIDERANDO a deflagração de situação de calamidade pública pelo Governo do Estado do Piauí, por meio do Decreto n° 18.895, de 19 de
março de 2020 e pelo Município de Teresina, por meio do Decreto n° 19.537, de 20 de março de 2020;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal determina que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública, integrando uma rede
regionalizada - com direção única em cada esfera de governo - e hierarquizada que, em sua totalidade, constituindo um sistema único de saúde,
ex vi arts. 197 e 198;
CONSIDERANDO que é dever do Estado - nos diferentes níveis da federação - de pautar a sua atuação em estrita observância à garantia de
máxima efetividade quando se tratar de matérias afetas a direitos e garantias fundamentais, notadamente ao direito social à saúde ameaçado por
ocasião da pandemia COVID-19, pelo que estas exigem prestações positivas do Estado;
CONSIDERANDO que a garantia de máxima efetividade somente pode ser alcançada objetivamente se as ações estatais forem fundadas em
critérios técnicos, apurados pelos órgãos com a atribuição constitucional, legal e regulamentar para tal, como balizado pelo Supremo Tribunal
Federal no entendimento firmado na ADI 4066;
CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional em virtude do coronavírus;
CONSIDERANDO que dentre as medidas emergenciais adotadas pela Lei nº 13.979/2020, pode-se dar destaque à criação de nova hipótese de
dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus, sendo consideradas presumidas: a) a ocorrência de situação de emergência; b) a
necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; c) a existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e d) a limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de
emergência;
CONSIDERANDO que no seu art. 4º, referida legislação, aplicável a todos os entes políticos (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), é
expressa ao prever que a dispensa de licitação baseada na emergência em razão do COVID-19 é temporária e deve ser aplicada apenas
enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus COVID-19;
CONSIDERANDO que dentre os requisitos legais exigidos, a novel legislação prevê a disponibilização, em sítio eletrônico específico, de todas as
contratações ou aquisições realizadas, verbatim:
"Art. 4º (...)
§2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede
mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3° do art. 8o da Lei no 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição"
CONSIDERANDO que, conforme a Nota Técnica 01/2020 do TCE/PI, por meio de seu item 6.10, deve ser publicada, sem prejuízo da imediata
disponibilização em sítio eletrônico oficial na rede mundial de computadores (internet) das informações relativas às contratações decorrentes da
Lei nº 13.979/2020, com todos os elementos previstos no § 2º do art. 4º desta lei - nome do contratado, número de sua inscrição na Receita
Federal do Brasil, prazo contratual, valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição -, além dos exigidos na Lei nº 12.527/2011 (Lei de
Acesso à Informação), deve ser efetuada a publicação resumida do instrumento de contrato, bem como de eventuais aditamentos, na imprensa
oficial, nos termos dispostos no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993;
CONSIDERANDO a Nota Técnica exarada pelo Gabinete de Acompanhamento e Prevenção ao COVID-19 do Ministério Público do Estado do
Piauí, orientando os gestores estaduais sobre as compras e serviços contratados pelos entes municipal e/ou estadual, no âmbito do Piauí,
fundados no decreto de situação de emergência ou de calamidade pública em virtude da pandemia do COVID-19, para aquisição de bens,
serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus;
CONSIDERANDO a efetivação da política de transparência da administração pública, como vincula o art. 4º, parágrafo 2º, da Lei 13.979/2020, e
de acordo com o item 5.14, da Nota Técnica 01/20, do TCE/PI; e do item 7, da Nota Técnica Orientativa do Gabinete de
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ
Grupo Regional de Defesa da Probidade Administrativa - Teresina
Acompanhamento e Prevenção à COVID19 (GAP-COVID19), do Ministério Público do Piauí, devendo o Ente Público criar uma aba específica no
portal da transparência de seu sítio eletrônico, alimentando-a diariamente e apresentando de forma discriminada os valores orçamentários e a
execução de despesas, como decretos e atos administrativos que autorizam realocação de recursos ou abrem créditos adicionais, contratos
administrativos de prestação e fornecimento de bens e serviços, nota de empenho, liquidação e pagamento, descrição do bem e/ou serviço, o
quantitativo, o valor unitário e total da aquisição, a data da compra e o nome do fornecedor, inclusive CNPJ, ou seja, todas as receitas e gastos
públicos relacionados especificamente ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do COVID-19;
CONSIDERANDO que fora firmado, aos oito dias do mês de maio do ano em curso,
ACORDO DE PARCERIA PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PD&I entre o ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, com
interveniência de sua FUNDAÇÃO DE APOIO, FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO,
EXTENSÃO E INOVAÇÃO, tendo por objeto a cooperação técnica e científica entre os partícipes para desenvolver o Projeto de Pesquisa e
Inovação em Gestão Pública de Saúde: Estratégias para Enfrentamento da Pandemia de Covid-19;
CONSIDERANDO que, nos termos do item 2.2., a UFPI, com a interveniência da FADEX, fomentará/executará as atividades de pesquisa e
desenvolvimento, conforme o Plano de Trabalho, sob as condições acordadas na avença de parceria;
CONSIDERANDO que, nos moldes do item 2.4., recaem sobre o Coordenador do Projeto, designado pela UFPI, as responsabilidades técnicas e
de articulação correspondentes;
CONSIDERANDO que, nos termos do item 3.1.1., compete à UFPI, "aplicar os recursos repassados exclusivamente nas atividades relacionadas
à consecução do objeto deste Acordo de
Parceria para PD&I" e "prestar ao(s) parceiro(s) informações sobre os recursos recebidos e a respectiva situação de execução dos projetos
aprovados", bem como "monitorar, avaliar e prestar contas", nos termos do dito Acordo de Parceria;
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CONSIDERANDO que, nos termos do item 3.1.2., compete à SESAPI "transferir os recursos financeiros acordados, segundo o
Cronograma de Desembolso constante no Plano de Trabalho, por meio do aporte de recursos financeiros de sua responsabilidade" ,
"liberar os recursos conforme descrito no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, para conta específica, em banco oficial, do referido
projeto", "garantir os recursos financeiros para execução do objeto desta parceria com repasse definido no Anexo";
CONSIDERANDO que compete à SESAPI a conclusão e a entrega das instalações do Hospital de Campanha com as adequações
necessárias apontadas no Relatório de Inspeção Sanitária nº 153/2020, da Diretoria da Unidade de Vigilância Sanitária Estadual, bem
como a regularização junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí, através de processo, de modo que estejam atendidas todas as
exigências constantes na Portaria nº 043/2020 - GAB.CMDO.GERAL;
CONSIDERANDO que nos termos do item 3.1.3. compete à FADEX "executar a gestão administrativa e financeira dos recursos
transferidos para a execução do objeto deste Acordo, em conta específica", "aplicar os recursos repassados exclusivamente nas
atividades relacionadas à consecução do objeto deste Acordo de Parceria para PD&I" , "prestar à UFPI informações sobre os recursos
recebidos e a respectiva situação de execução dos projetos aprovados, nos termos deste Acordo";
CONSIDERANDO que, com esteio em tal ACORDO DE PARCERIA, a SESAPI transferirá recursos financeiros no valor total de R$ 25.016.303,57
(vinte e cinco milhões e dezesseis mil reais, trezentos e três reais e cinquenta e sete centavos), conforme cronograma de desembolso constante
no Plano de Trabalho e que os valores especificados
serão recebidos pela FADEX em conta específica, bem como a SESAPI efetuará os aportes financeiros previstos no Plano de Trabalho
através de depósitos em conta corrente específica e que, do valor total repassado, a FADEX poderá utilizar até 15% (quinze por cento) para
custear despesas operacionais, definidas e justificadas no Plano de Trabalho;
CONSIDERANDO que mesmo diante dos vultosos valores repassados à Fundação, não consta no Portal da Transparência localizado no
sítio eletrônico da FADEX (http://fadex.ufpi.br/PortalTransparencia/) informações sobre as despesas realizadas e contratos firmados na
administração do Hospital de Campanha localizado no Ginásio Dirceu Arcoverde, em manifesta afronta aos ditames previstos na Lei
Federal n°13.979/2020;
CONSIDERANDO que a publicidade é princípio e valor constitucional (RTJ 139/712-732, red. p/ o acórdão Min. Celso de Mello) da
Administração Pública - ex vi art. 37, caput da Constituição Federal -, geradora de segurança jurídica aos administrados (STF MS 24.872,
rel. min. Marco Aurélio);
CONSIDERANDO que as premissas democráticas evocadas pela Constituição Republicana de 1988 estabelecem a publicidade dos atos estatais
como direito fundamental do cidadão1, possibilitando um accountability vertical, bem como garantiram, para o Ministério Público e demais órgãos
de controle, os instrumentos necessários visando o accountability horizontal;
CONSIDERANDO, por fim, que tramita nesse Grupo Regional o Procedimento Administrativo n° 11/2020, com a finalidade de acompanhar a
execução do ACORDO DE PARCERIA PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - PD&I firmado,
aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, entre o ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE e a UNIVERSIDADE FEDERAL
1ANTUNES ROCHA, Carmem Lúcia. Princípios Constitucionais da Administração Pública. Del Rey: 1994, p. 242.
DO PIAUÍ, com interveniência de sua FUNDAÇÃO DE APOIO, FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO, EXTENSÃO E
INOVAÇÃO.
Resolve RECOMENDAR ao Ilmo. Superintendente da FADEX/UFPI, Dr. Samuel Pontes do Nascimento, em cumprimento às disposições de
ordem constitucional, legal, administrativas e outras com ela convergente, para que:
1. Proceda à disponibilização, no prazo de 10 (dez) dias, ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE UMA ABA ESPECÍFICA NO PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA, a ser alimentada diariamente e apresentando de forma discriminada os valores orçamentários e a execução de despesas,
como contratos administrativos de prestação e fornecimento de bens e serviços, nota de empenho, liquidação e pagamento, descrição do bem
e/ou serviço, o quantitativo, o valor unitário e total da aquisição, a data da compra e o nome do fornecedor, inclusive CNPJ, ou seja, todas as
receitas e gastos públicos decorrentes do PD&I firmado entre a Universidade Federal do Piauí e a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí,
relacionados especificamente a gestão do Hospital de Campanha localizado no Ginásio Dirceu Arcoverde, construído para o enfrentamento da
pandemia decorrente do COVID-19, como determina o artigo 4º, parágrafo 2º, da Lei 13.979/2020;
Por fim, aguarda-se resposta da presente recomendação dentro do prazo de 10 (dez) dias, solicitando-se o envio por escrito, através de correio
eletrônico gruporegionalteresina- pp@mppi.mp.br, de informações acerca das providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel
cumprimento da recomendação em tela.
A partir da data da entrega da presente Recomendação Administrativa, o Ministério Público Estadual considera seu destinatário como
pessoalmente ciente da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente Recomendação Administrativa não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o
tema, não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação ao ente supramencionado ou qualquer outro, bem como com
relação aos entes públicos com responsabilidade e competência no objeto.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do Contágio pelo Coronavírus
(COVID-19), ao Grupo Regional do SUS-Teresina e ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público
acerca da presente Recomendação.
É a recomendação.
Teresina/PI, 02 de junho de 2020.
Fernando Ferreira dos Santos Promotor de Justiça - Coordenador
Everângela Araújo Barros Parente Promotora de Justiça - Subcoordenadora
Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza Promotora de Justiça - Membro
Rafael Maia Nogueira Promotor de Justiça - Membro
PORTARIA Nº 012/2020
INSTAURA O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 012/2020
SIMP 000142-424/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, no Grupo Regional de Defesa da Probidade Administrativo Teresina, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 26, I da Lei n° 8.625/93 e art. 37,
incisos I, V e VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido à disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
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CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 30/01/2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº
01/2020 - CES/CNMP/ 1ª CCR, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO ser o Ministério Público órgão agente da fiscalização da gestão pública de saúde, assim definido na Seção IV, Capítulo IV, da
Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012;
CONSIDERANDO que para a contratação de bens, obras ou serviços pela Administração Pública vige o princípio da obrigatoriedade do
procedimento licitatório, conforme exigência da Constituição Federal (art. 37, XI) e Lei 8.666/93, como medida de legalidade, impessoalidade,
isonomia, eficiência e moralidade;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 4º da Lei nº 13.979/2020, "é dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus"
sendo consideradas presumidas: a) a ocorrência de situação de emergência; b) a necessidade de pronto atendimento da situação de
emergência; c) a existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares; e d) a limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência";
CONSIDERANDO, no entanto, que a mencionada lei, artigo 4º E), impõe alguns requisitos a serem observados, ainda de que de modo
simplificado, quais sejam:
"O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá:
I - declaração do objeto;
II - fundamentação simplificada da contratação;
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - requisitos da contratação;
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos; ou
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
VII - adequação orçamentária.
§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do
caput.
§ 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores
superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos".
CONSIDERANDO a Dispensa de Licitação nº 0014/2020/HILP, processo administrativo nº 0.000.157/2020/HILP, para fins da contratação de
empresa especializada, em caráter de urgência, para aquisição de bombas de infusão - equipo universal, tendo como contratada a empresa
Centromed Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda, EPP, CNPJ 14.779.196/0001-79;
CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO CPJ/PI nº 02, de 07 de abril de 2020, cujo teor dispõe sobre a criação de Grupos Regionais de Promotorias
Integradas no Acompanhamento do COVID19, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO os documentos que aportaram neste Grupo de Trabalho e que compõem o SIMP nº 000142-424/2020, cuja distribuição fora
feita automaticamente a este Promotor de Justiça integrante do Grupo Regional de Defesa da Probidade Administrativa - Teresina;
RESOLVE
Com fundamento no art. 8º da Resolução nº 174 do CNMP, de 04 de julho de 2017, INSTAURAR o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº
012/2020, com a finalidade de acompanhar Dispensa de Licitação nº 0014/2020/HILP, processo administrativo nº 0.000.157/2020/HILP, e suas
repercussões jurídicas, determinando, para tanto:
1. Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração e registre-se em livro próprio, conforme determina o art. 8º,
da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
2. Encaminhe-se arquivo da presente portaria, ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3. Remeta-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. Afixe-se cópia desta portaria no quadro de avisos dessa 44ª Promotoria de Justiça;
5. Oficie-se ao Senhor Diretor do Hospital Infantil Lucídio Portela, requisitando que forneça a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 10 (dez)
dias, as seguintes informações: a) As empresas Centro Med Distribuidora, Med Plus e Hospmed ltda são, em Teresina, os únicos fornecedores
da bomba de infusão equipo universal? b) ao avaliar o menor preço, a Comissão de Licitação avaliou as diferenças de marcas apresentadas
pelas empresas? C) a Comissão de Licitação comparou o preço apresentado pela empresa Centromed com outros parâmetros?. Requer-se,
ademais, que, também, no prazo de 10 (dez) dias, forneça a esta Promotoria de Justiça cópia, em mídia digital dos seguintes documentos: a)
Termo de Recebimento e Conformidade do material; b) Cópia das Notas Fiscais apresentadas pela empresa Centro Med Distribuidora.
6. Oficie-se ao Senhor Controlador Geral do Estado, requisitando que forneça a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, cópias de
todos os pareceres, relatórios, auditorias realizadas nos procedimentos administrativos de Dispensa de Licitação do Hospital Infantil Lucídio
Portela.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. Expedientes necessários.
Teresina, 28 de maio de 2020.
Fernando Ferreira dos Santos
Promotor de Justiça
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