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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ12176
PAUTA DA 1326ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 19 DE JUNHO DE 2020, ÀS 09:00
HORAS.
1) APRECIAÇÃO DA ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2020, ENCAMINHADA CÓPIA DO
EXTRATO AOS CONSELHEIROS.
2) JULGAMENTO DE PROCESSOS
2.1 Julgamento de Procedimento Administrativo Disciplinar.
2.1.1 Procedimento Administrativo Disciplinar nº 11/2018 (GEDCO nº 000001-227/2020). Processado: Ricardo de Almeida Prado Filho.
Advogado: Gustavo Lage Fortes - OAB/PI nº 7.947). Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues. Voto-vista do Conselheiro
Fernando Melo Ferro Gomes.
2.2 Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.1 Procedimento de Gestão Administrativa GEDOC nº 000061-226/2019. Origem: Conselho Superior do Ministério Público. Assunto: licença
para tratamento da própria saúde. Requerente: Ricardo de Almeida Prado Filho. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.2 Inquérito Civil nº 041/2017 (SIMP nº 000396-063/2015). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia de que o
Município de Jatobá do Piauí não teria elaborado qualquer plano municipal de saúde, bem como relatório de gestão SUS em 2013 e 2014, jamais
tendo, portanto, submetido ditos documentos ao seu Conselho Municipal de Saúde ou alimentado o SARGSUS, relegando expressamente as
normativas decorrentes da Lei nº 8.142/90. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Luís
Francisco Ribeiro.
2.2.3 Inquérito Civil nº 06/2018 (SIMP nº 000255-063/2014). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: notícia de possível
abandono de bem público, qual seja, imóvel rural com área de 172.94.40 HA, objeto de ação de desapropriação movida pela COMDEPI, atual
INTERPI, para servir ao açude dos corredores, em Campo Maior-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de
Souza. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.4 Procedimento Preparatório SIMP nº 000161-101/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: verificar a existência de
cumulação ilegal de cargos públicos no Município de São José do Peixe. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa
Dourado Leão. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.5 Inquérito Civil nº 134/2019 (SIMP nº 000152-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar possíveis
irregularidades no Pregão Presencial n° 03/2015, que trata da aquisição de material de consumo e frutas in natura para a câmara Municipal de
Picos. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.6 Inquérito Civil SIMP nº 000135-258/2017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: trata-se de IPC - Inquérito Público Civil com
foco em investigar possível irregularidade relacionada a omissão do Prefeito de São João da Canabrava no envio de balancetes mensais do
Fundo Municipal de Saúde - FMS à Câmara Municipal, referentes aos meses de janeiro a junho de 2014. Promoção de arquivamento. Promotor
de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.7 Inquérito Civil nº 57/2018 (SIMP nº 000117-088/2018). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar planejamento e
execução das ações de combate ao vetor do vírus da dengue, chikungunya e zika, nos Municípios de Wall Ferraz, Santa Cruz do Piauí e Paquetá
do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Verdejo Gonçalves Júnior. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.8 Inquérito Civil nº 135/2018 (SIMP nº 000113-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar possíveis
irregularidades no Pregão Presencial n° 025/2018 e 027/2018 por parte da Prefeitura Municipal de Picos. Promoção de arquivamento. Promotor
de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.9 Inquérito Civil nº 161/2017 (SIMP nº 000065-063/2017). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia de que o
município de Campo Maior/PI estaria prestando o serviço de transporte de estudantes universitários em veículo de má qualidade e ainda
cobrando valores de seus usuários. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Luís Francisco
Ribeiro.
2.2.10 Inquérito Civil nº 132/2017 (SIMP nº 000064-060/2014). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar
preventivamente notícia de possível ocorrência de prestação de serviço por profissional de saúde em várias localidades, com carga horária
incompatível, a macular a eficiência dos servidores. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr.
Luís Francisco Ribeiro.
2.2.11 Inquérito Civil nº 022/2014 (SIMP nº 000017-063/2014). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia de
ocorrência de prática de abate de animais para consumo humano no município de Campo Maior/PI sem qualquer espécie de certificação ou
fiscalização municipal, estadual ou agropecuária quanto a sua qualidade. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de
Souza. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.12 Inquérito Civil nº 50/2017 (SIMP nº 000095-088/2015). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar a limitação no
fornecimento de medicamentos do SUS pela Secretaria Municipal de Saúde de Picos-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Maurício Verdejo Gonçalves Júnior. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.13 Inquérito Civil nº 71/2018 (SIMP nº 000131-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar pagamentos ilegais
aos vereadores do Município de Wall Ferraz-PI, 2019. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr.
Luís Francisco Ribeiro.
2.2.14 Inquérito Civil nº 86/2018 (SIMP nº 000103-088/2017). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar fatos constantes em
jornais virtuais de grande circulação municipal referente ao contrato feito por meio de processo licitatório com a Empresa GN Informática,
pertencente ao marido da Vereadora Creusa Nunes. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr.
Luís Francisco Ribeiro.
2.2.15 Inquérito Civil nº 55/2018 (SIMP nº 000115-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar possível ato de
improbidade administrativa praticado pela Sra. Jandira Nunes Martins Gonçalves e o Sr. José Arimateia Gonçalves de Moura Segundo.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.16 Inquérito Civil SIMP nº 000133-101/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: acumulação de cargos. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.17 Procedimento Preparatório SIMP nº 000244-101/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: averiguar a existência de
irregularidades no funcionamento de matadouro particular localizado no Bairro Bom Lugar, nesta cidade, com possível geração de danos ao meio
ambiente e à saúde dos moradores circunvizinhos, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de
violação da legislação pertinente. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Luís
Francisco Ribeiro.
2.2.18 Inquérito Civil nº 29/2018 (SIMP nº 000084-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar ausência de repasse
de contribuições previdenciárias de servidores públicos municipais em Santa Cruz do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
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2.2.19 Inquérito Civil nº 16/2018 (SIMP nº 000002-063/2018). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: possível notícia de que
a Câmara Municipal de Campo Maior teria aprovado projeto de Lei Complementar onerando ilegalmente os cofres públicos, vez que criado 400
(quatrocentos) cargos comissionados. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Luís Francisco
Ribeiro.
2.2.20 Inquérito Civil SIMP nº 000344-088/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: Ação Declaratória de Nulidade c/c
Obrigação de Pagar proposta por Maria das Graças Silva de Oliveira em face do Município de Picos. A autora alega que foi contratada
temporariamente pelo ente para exercer a função de Assistente Administrativa, no entanto, a função não se enquadraria nas exigências
constitucionais para validade do contrato, requer deste modo a declaração de nulidade de seu vínculo com o ente público, condenando-se o réu a
pagar à requerente o valor relativo ao FGTS de todo o período não depositado. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Micheline
Ramalho Serejo Silva. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.21 Inquérito Civil nº 081/2019 (SIMP nº 000297-088/2019). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: possível atentado ao princípio
da publicidade - Pregão nº 057/2019. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo Silva. Relator: Dr. Luís
Francisco Ribeiro.
2.2.22 Procedimento Administrativo nº 14/2017 (SIMP nº 000091-088/2015). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: descaso e
abandono por parte das autoridades com a estrutura física do Terminal Rodoviário Zuza Baldoíno de Picos. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo Silva. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.23 Inquérito Civil nº 110/2018 (SIMP nº 000183-088/2018). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar irregularidades
acerca da nota técnica elaborada pelo DENASUS nos dois Centros de Reabilitação (CER IV) situados em Picos-PI, a Associação Isaac Batista e
o Centro de Reabilitação de Santa Ana. Declínio de atribuição. Promotor de Justiça: Cleandro Alves de Moura. Relator: Dr. Luís Francisco
Ribeiro.
2.2.24 Inquérito Civil nº 25/2015 (SIMP nº 000057-088/2015). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: referente aos atos de
improbidade administrativa praticados pelo médico do Hospital Regional Justino Luz, Sr. José Ayrton Bezerra. Prorrogação de prazo. Promotor de
Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.25 Inquérito Civil nº 123/2017 (SIMP nº 000193-063/2016). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: possível inexistência
de plano de segurança no açude grande de Campo Maior-PI. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator:
Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.3 Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.1 Inquérito Civil nº 018/2017 (SIMP nº 000414-085/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente. Assunto: apurar condições do Portal
da Transparência do Município de Corrente-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relatora: Dra. Ivaneide
Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.2 Inquérito Civil SIMP nº 000154-237/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: para fins de falta de
disponibilização de Edital da Tomada de Preço nº 24/2018 pela Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis do Piauí/PI. Promotora de Justiça:
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.3 Inquérito Civil nº 01/2014 (SIMP nº 001767-100/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Nazaré do Piauí. Assunto: apuração de danos
causados ao meio ambiente pelas inadequadas instalações e a falta de licenciamento ambiental do matadouro público de Nazaré do Piauí.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.4 Procedimento Preparatório nº 132/2019 (SIMP nº 000187-027/2019). Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: acompanhar
a doação voluntária de órgão para a realização de transplante inter vivos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira
Pontes. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.5 Inquérito Civil nº 001/2011 (SIMP nº 000480-212/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Fronteiras. Assunto: plano de contingência da
dengue 2011. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Karine Araruna Xavier. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares
Rodrigues.
2.3.6 Inquérito Civil nº 02/2019 (SIMP nº 000189-210/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Avelino Lopes. Assunto: apurar a negação de
emissão de passagens pelo benefício Passe Livre, por parte das aviações Real Expresso e Rápido Federal no município de Avelino Lopes-PI.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Luciano Lopes Sales. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.7 Inquérito Civil SIMP nº 000043-172/2016. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: meio ambiente - apurar a ocorrência de
danos ambientais pela alteração do canteiro central da Avenida Marechal Castelo Branco. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:
Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.8 Inquérito Civil nº 003/2017 (SIMP nº 000090-063/2016). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar possível risco
de enchentes na região de Campo Maior, conforme apontado por relatório do serviço geológico do Brasil. Promoção de arquivamento. Promotor
de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.9 Inquérito Civil SIMP nº 000635-019/2018. Origem: 42ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: comprovação da aplicação de recursos
públicos no Sistema Penitenciário. Obras de infraestrutura, reforma e melhorias não concluídas em Penitenciárias. Obrigação de fazer da SEJUS
- Ações dotadas não realizadas a contento. Existência de suplementação de recursos para a SEJUS no período de 20 de outubro de 2017 a 20
de fevereiro de 2018 para a melhoria do Sistema Penitenciário. SIMPOLJUSPI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Luísa
Cynobellina A. Lacerda Andrade. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.10 Notícia de Fato nº 29/2018 (SIMP nº 0000010-197/2019. Origem: Promotoria de Justiça de Luís Correia. Assunto: Decreto Municipal nº
73/2018. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco Túlio Ciarlini Mendes. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares
Rodrigues.
2.3.11 Inquérito Civil nº 101/2017 (SIMP nº 000014-025/2017). Origem: 34ª Promotoria de Justiça. Assunto: possíveis irregularidades na
SEMTCAS (serviço prestado, cargo comissionado, terceirizados contratados temporariamente ocupando cargo efetivo). Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Edilsom Pereira de Farias. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.12 Inquérito Civil nº 011/2018 (SIMP nº 000939-156/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos. Assunto: apurar denúncia de
irregularidades no Hospital José Gil Barbosa - Altos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Paulo Rubens Parente Rebouças.
Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.13 Inquérito Civil nº 07/2017 (SIMP nº 000043-004/2017). Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar possíveis violações
aos direitos dos consumidores, no que diz respeito a desobediência aos parâmetros legais na comercialização e armazenamento de gás por
parte da Sociedade Empresarial Piauí Comércio de Gás Ltda., no município de Teresina. Embargos de declaração. Promotora de Justiça: Maria
das Graças do Monte Teixeira. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.14 Inquérito Civil nº 41/2018 (SIMP nº 000100-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar possíveis
irregularidades na utilização de celular, que tinha conta paga pelo Município de Wall Ferraz-PI, exercício 2010 e 2011. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.15 Procedimento Preparatório SIMP nº 002422-019/2019. Origem: 34ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar possível
improbidade administrativa na prestação de contas da Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social de Teresina (SEMTCAS)
do exercício de 2015. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Edilsom Pereira de Farias. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares
Rodrigues.
2.3.16 Inquérito Civil nº 30/2018 (SIMP nº 000085-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar contratação de
servidores sem concurso público ou teste seletivo. Não retenção das contribuições previdenciárias dos servidores contratados sem concurso
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público ou teste seletivo. Variação de 21,64% nos subsídios dos vereadores em relação ao recebido no exercício de 2011, sem o envio da norma
legal - prestação de contas do Município de Santa Cruz, exercício 2012. Especificação de diligências. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de
Souza. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.17 Inquérito Civil nº 000119-276/2017. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: apurar possível acumulação de cargos
públicos pelos advogados Walber Coelho Almeida e Leandro Cardoso Lages como assessores jurídicos e presidentes de comissões
permanentes de licitação nos municípios de batalha-PI, Várzea Grande-PI e Conceição do Canindé-PI, sendo quanto ao primeiro causídico, ainda
foi verificado o exercício de cargo no HEMOPI e atuação junto à AVEPI, município de Conceição do Canindé-PI. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.18 Inquérito Civil nº 01/2017 (SIMP nº 000082-258/2017). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bocaina. Assunto: averiguar possível
contratação de servidores sem concurso público por parte do município de São Luís do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.19 Inquérito Civil nº 011/2018 (SIMP nº 000513-059/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas. Assunto: acompanhar
eventuais contratações advocatícias pagas com recursos oriundos do precatório referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF (processo n. 2005.40.00.007664-7). Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Flávio Teixeira de Abreu Júnior. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.20 Inquérito Civil SIMP nº 001790-019/2019. Origem: 42ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apura possível(eis)
fraude/irregularidades em licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, firmado entre o Estado do Piauí, representado pela Secretaria de
Estado da Defesa Civil e a empresa Santa Fé Comercial e Serviços LTDA - ME. Declínio de atribuição. Promotora de Justiça: Janaína Rose
Ribeiro Aguiar. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.21 Inquérito Civil nº 02/2017 (SIMP nº 000022-004/2017). Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar as condições de
qualidade da água distribuída pela Água e Esgotos do Piauí S.A - AGESPISA, bem como eventuais medidas corretivas tomadas frente a
constatação de padrões insatisfatórios, bem como medidas de vigilância da qualidade da água distribuída para consumo humano. Prorrogação de
prazo. Promotora de Justiça: Maria das Graças do Monte Teixeira. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.22 Inquérito Civil SIMP nº 000131-258/2017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bocaina. Assunto: averiguar perseguição política aos
servidores aprovados no concurso de 1997. Prorrogação de prazo. Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo. Relatora: Dra. Ivaneide
Assunção Tavares Rodrigues.
2.4 Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.1 Inquérito Civil nº 038/2017 (SIMP nº 000040-063/2015). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia que os
municípios de Campo Maior, Sigefredo Pacheco, Nossa Senhora de Nazaré e Jatobá do Piauí, não estariam alimentando, nos moldes legais, o
SIOPS- Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde, portanto, afrontando o disposto no art. 39 da Lei Complementar nº
141/2012. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.2 Inquérito Civil nº 063/2018 (SIMP nº 000103-063/2018). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia de
possível descumprimento do Convênio nº 712684/2019, utilizado para construção de 2 (duas) quadras esportivas no Município de Campo Maior.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.3 Inquérito Civil SIMP nº 000262-088/2017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: fiscalizar se os órgãos executivos de trânsito
e executivos rodoviários integrantes do SNT desse Estado estão publicando na internet dados das receitas arrecadadas com a cobrança de
multas. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo Silva. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.4 Procedimento Preparatório SIMP nº 000185-101/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: procedimento preparatório
instaurado com o escopo de averiguar a possível ocorrência de violação de direito do consumidor por conduta abusiva imputada à empresa
Multicine Cinemas Ltda., bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia da observância da legislação
consumerista, sem prejuízo das eventuais demandas individuais. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado
Leão. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.5 Inquérito Civil nº 12/2019 (SIMP nº 000757-161/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina. Assunto: apurar irregularidade na
nomeação do Controlador Interno da Câmara Municipal de Esperantina-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Adriano Fontenele
Santos. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.6 Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 67/2019 (SIMP nº 000206-107/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto:
apurar possível irregularidade da Prefeitura Municipal de São João da Varjota no manuseio e/ou funcionamento adequado do sistema de
fornecimento/abastecimento de água na Localidade Lagoa do Barro, zona rural, Município de São João da Varjota-PI. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Vando da Silva Marques. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.7 Inquérito Civil nº 11/2019 (SIMP nº 000126-105/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: para fins de investigar e
combater a omissão de fiscalização e cumprimento da legislação e normatização de trânsito pelo Município de Oeiras, pelo Detran-PI e pela
Polícia Militar do Estado do Piauí, bem como para fins de apurar e fiscalizar o cumprimento da legislação vigente por parte de condutores e
passageiros de veículos automotores. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Vando da Silva Marques. Relatora: Dra. Martha Celina
de Oliveira Nunes.
2.4.8 Inquérito Civil SIMP nº 000068-065/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: fiscalizar a realização de obra, edificada
no logradouro público municipal, tradicionalmente conhecido como "mirante", localizado no cruzamento da Avenida São Sebastião, em ParnaíbaPI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Antenor Filgueiras Lobo Neto. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.9 Inquérito Civil nº 49/2019 (SIMP nº 000100-030/2019). Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: acompanhar as ações
desenvolvidas pela Fundação Municipal de Saúde - FMS para combate dos vetores da dengue, zika e chinkungunya no Município de Teresina.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.10 Inquérito Civil nº 28/2019 (SIMP nº 000328-182/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: apurar a situação e
providências adotadas por proprietários que apresentam postura refratária às orientações da Coordenação de Endemias do Município de Pedro
II, relativamente a possíveis focos de aedes aegypti. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Avelar Marinho Fortes do Rego. Relatora:
Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.11 Procedimento Preparatório nº 041/2019 (SIMP nº 000076-030/2019). Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar
irregularidades concernentes à negativa de atendimento a uma paciente em situação de vulnerabilidade social. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.12 Procedimento Preparatório nº 03/2019 (SIMP nº 000826-170/2019). Origem: Promotoria de Justiça de Regeneração. Assunto: apurar
danos causados ao meio ambiente em razão da realização de eventuais queimadas inadequadas no Município de Regeneração-PI. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Valesca Caland Noronha. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.13 Inquérito Civil nº 40/2010 (SIMP nº 000035-025/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: trata-se de denúncia de
que 80% (oitenta por cento) dos "servidores" da Secretaria de assistência Social são prestadores de serviços e terceirizados. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Edilsom Farias. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.14 Inquérito Civil nº 01/2019 (SIMP nº 000097-003/2018). Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: possível violação ao art.
39, V e X do CDC. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gladys Gomes Martins de Sousa. Relatora: Dra. Martha Celina de
Oliveira Nunes.
2.4.15 Inquérito Civil SIMP nº 000103-158/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Alto Longá. Assunto: apurar possível irregularidade na
licitação da construção da quadra coberta da Unidade Escolar João de Matos, verificada por ocasião do julgamento das contas do exercício
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financeiro de 2014 do Município de Novo Santo Antônio pelo Tribunal de Contas do Estado (Ofício TCE 2406/2017). Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Denise Costa Aguiar. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.16 Inquérito Civil nº 21/2018 (SIMP nº 000111-096/2018). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato. Assunto: apurar
suposta violação ao princípio constitucional da eficiência no âmbito do ensino fundamental pelo município de Coronel José Dias/PI. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Gabriela Almeida de Santana. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.17 Inquérito Civil nº 053/2015 (SIMP nº 000148-030/2015). Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar irregularidades na
estrutura física, de pessoal e de funcionamento da Unidade Básica de Saúde "Bom Samaritano". Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.18 Inquérito Civil nº 4/2016 (SIMP nº 000278-027/2015). Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar irregularidades
quanto a prestação de serviço de atenção às pessoas em situação de violência sexual. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Eny
Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.19 Inquérito Civil nº 38/2018 (SIMP nº 000503-019/2018). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Notícia de Fato nº RT
Sum 0002376-51.2016.5.22.0004 da 4ª Vara do Trabalho de Teresina encaminhado ao Núcleo da Fazenda Pública para análise sobre
configuração de ato de improbidade de gestor público que expediu Resolução 028/2013 da AGESPISA, declarada incidentalmente
inconstitucional, que concede a empregado ou terceirizado credenciado pela AGESPISA, que identificar, cortar ou remover ligações clandestinas,
adicional de 30% sobre o valor da multa. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Edilsom Pereira de Farias. Relatora: Dra. Martha
Celina de Oliveira Nunes.
2.4.20 Inquérito Civil nº 92/2019 (SIMP nº 000590-310/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: indenização/terço
constitucional. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.21 Inquérito Civil nº 49/2018 (SIMP nº 000317-096/2016). Origem: Promotoria Regional de São Raimundo Nonato. Assunto: apurar supostas
irregularidades na prestação de contas ao TCE/PI, praticados pelo então gestor do Município de São Raimundo Nonato, Sr. Avelar de Castro
Ferreira, no exercício financeiro de 2008. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gabriela Almeida de Santana. Relatora: Dra.
Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.22 Procedimento Investigatório Criminal nº 02/2020 (SIMP nº 000017-181/2020). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto:
complementar investigação policial, carreando novos elementos de convicção aos autos, para eventual propositura de ação penal, em face de
Sara Guimarães da Silva, pela suposta prática de crime de peculato. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Karla Daniela Maia
Furtado Carvalho. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.23 Procedimento Investigatório Criminal SIMP nº 000606-086/2017. Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: crimes de
responsabilidade, dano ao erário. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Paulo Maurício de Araújo Gusmão. Relatora: Dra. Martha
Celina de Oliveira Nunes.
2.4.24 Inquérito Civil SIMP nº 000222-164/2017. Origem: Promotoria de Justiça de Batalha. Assunto: reintegração de posse - terreno situado à
Avenida Getúlio Vargas - Churrascaria Bode na Brasa. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Silas Sereno Lopes. Relatora: Dra.
Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.5 Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.1 Inquérito Civil nº 37/2017 (SIMP nº 000272-088/2017). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: 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". Prorrogação de prazo.
Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo Silva. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.2 Inquérito Civil nº 07/2019 (SIMP nº 000318-258/2017). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: investigar suposto acúmulo
ilegal de cargo de Secretário Geral da Câmara Municipal de Bocaína-PI pelo militar Vando Sampaio Vieira, em período anterior a julho de 2016,
cuja exoneração fora efetuada pelo senhor José Airton Cipriano, ex-presidente da Câmara Municipal de Bocaina-PI. Prorrogação de prazo.
Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.3 Inquérito Civil nº 04/2016 (SIMP nº 001374-089/2016). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: fiscalizar/acompanhar o Plano
Municipal de Atendimento Socioeducativo do Município de Santana do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Itanieli Rotondo
Sá. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.4 Inquérito Civil nº 001/2019 (SIMP nº 000117-063/2018). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia de que o
Município de Campo Maior teria editado lei, alterando quadro geral de servidores públicos municipais fixado em lei complementar, através de lei
ordinária municipal, sem observância aos ditames da LRF, notadamente, aos requisitos gerais fixados para geração de despesas nos artigos 15 e
16 da LRF. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando.
2.5.5 Inquérito Civil nº 16/2019 (SIMP nº 000002-063/2019). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: notícia de que o
pagamento e a expedição de licenças para a realização de festas estaria sendo realizada na Polícia Civil do Município de Campo Maior, por meio
da 5ª DRP. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando.
2.5.6 Inquérito Civil nº 23/2018 (SIMP nº 000015-088/2016). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar suposta contratação
irregular de professores na Escola Municipal Félix Pereira de Carvalho, localizada em Picos-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Micheline Ramalho Serejo Silva. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.7 Inquérito Civil nº 125/2018 (SIMP nº 000074-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: investigar suposta negligência
médica por parte do Dr. Gilberto Leal de Barros e do Hospital Regional Justino Luz. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Micheline
Ramalho Serejo Silva. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.8 Inquérito Civil nº 08/2014 (SIMP nº 000075-258/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Bocaina. Assunto: apurar suposta perseguição de
servidor público no exercício das funções, em razão de não ser eleitora no Município de São Luís do Piauí. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.9 Inquérito Civil nº 15/2017 (SIMP nº 000129-088/2017). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar a má gestão do
Diretor do Hospital Regional Justino Luz de Picos, do Secretário de Saúde do Estado do Piauí e do Estado. Promoção de arquivamento. Promotor
de Justiça: Cleandro Alves de Moura. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.10 Inquérito Civil nº 34/2019 (SIMP nº 000135-088/2019). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar possível
afastamento da Sra. Kecy Mabel Rodrigues Moura Lima como forma de retaliação, por parte do gestor de Dom Expedito Lopes-PI, em razão de
denúncia feita a este órgão ministerial. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo Silva. Relatora: Dra.
Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.11 Inquérito Civil SIMP nº 000190-101/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: prestação de contas, violação a
princípios administrativos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré
Pinto Costa Normando.
2.5.12 Inquérito Civil nº 15/2018 (SIMP nº 000247-088/2017). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: investigar denúncia de
contratação de mais de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) de diárias em pousada da capital. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:
Micheline Ramalho Serejo Silva. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.13 Inquérito Civil SIMP nº 001433-100/2018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: averiguar a ocorrência de ato de gestão
contrário ao interesse público enquadrável na Lei nº 8.429/92. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão.
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Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.14 Inquérito Civil nº 003/2017 (SIMP nº 000090-063/2016). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar possível risco
de enchentes na região de Campo Maior, conforme apontado por relatório do serviço geológico do Brasil. Promoção de arquivamento. Promotor
de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.15 Inquérito Civil nº 96/2018 (SIMP nº 000279-088/2017). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: apresentar representação em
face do Prefeito de Dom Expedito Lopes-PI por possível contratação irregular do Controlador-Geral do Município. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Itanieli Rotondo Sá. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.16 Inquérito Civil nº 31/2018 (SIMP nº 000086-088/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar a concessão de bem
público ao filho do ex-gestor de Santa Cruz do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo Silva.
Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.17 Procedimento Preparatório nº 38/2018 (SIMP nº 000173-258/2017). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar
documentos de uma reclamação trabalhista contra o Município de São João da Canabrava. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:
Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.18 Procedimento de Gestão Administrativa GEDOC nº 000020-226/2020. Origem: Conselho Superior do Ministério Público. Assunto: licença
para tratamento de saúde superior a 15 (quinze) dia. Requerente: Antonio Gonçalves Vieira. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando.
2.6 Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.1 Inquérito Civil nº 13/2016 (SIMP nº 000079-027/2016). Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: a fim de acompanhar o
acesso ao paciente ao TFD, sendo-lhe assegurado o tratamento devido (ressecção e reconstrução microcirúrgica). Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.2 Inquérito Civil nº 60/2014 (SIMP nº 000197-063/2014). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia de
possível construção de passagem molhada pelo Estado do Piauí em propriedade particular localizada no Município de Sigefredo Pacheco/PI.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.3 Inquérito Civil nª 35/2018 (SIMP nº 002917-019/2017). Origem: 34ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: possível irregularidade na
contratação realizada pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) de servidores sem concurso público. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Edilsom Pereira de Farias. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.4 Inquérito Civil nº 01/2011 (SIMP nº 000309-325/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Barro Duro. Assunto: apurar, no ano de 2008, de
irregularidade na prestação de contas mensal do município de Passagem Franca/PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Ari Martins
Alves Filho. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.5 Inquérito Civil nº 09/2018 (SIMP nº 000047-003/2017). Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: cláusulas contratuais em
desacordo com o CDC. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gladys Gomes Martins de Sousa. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro
Gomes.
2.6.6 Inquérito Civil nº 002/2018 (SIMP nº 000349-059/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas. Assunto: apurar suposta
realização de despesas sem investidura no cargo e sem procedimento licitatório - contratação de bandas, som e gerador para as festividades do
réveillon 2016/2017. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Sérgio Reis Coelho. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.7 Inquérito Civil nº 25/2017 (SIMP nº 000100-027/2017). Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: a fim de viabilizar a devida
assistência à saúde da paciente Maria Eleusa de Siqueira, anteriormente submetida a procedimento cirúrgico em seu braço direito no Hospital da
Polícia Militar. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.8 Inquérito Civil SIMP nº 000031-264/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: para fins de mediata elaboração e
oportuna implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, no município de Ribeira do Piauí-PI. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.9 Inquérito Civil nº 021/2015 (SIMP nº 000643-199/2016). Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: apurar as irregularidades à Lei de
Licitações e Contratos cometidas no Município de Cocal-PI, exercício de 2011. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco Túlio
Ciarlini Mendes. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.10 Inquérito Civil SIMP nº 000020-065/2018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: apuração de danos ao erário, referente
ao exercício financeiro de 2010, no município de Ilha Grande-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Cristiano Farias Peixoto.
Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.11 Inquérito Civil nº 005/2015 (SIMP nº 000473-212/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Fronteiras. Assunto: contratação de pessoal
sem a realização de concurso público pelo Município de Fronteiras. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Karine Araruna Xavier.
Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.12 Inquérito Civil SIMP nº 000024-172/2018. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar os motivos e legalidade na
anulação do Auto de Infração nº 09/2017 pela SEMAM de Teresina/PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de
Carvalho. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.13 Inquérito Civil nº 117/2017 (SIMP nº 002795-019/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: possíveis irregularidades
no concurso público para o cargo de Professor Classe Superior com Licenciatura - "SL" Nível "I" da SEDUC - não foram nomeados os demais
classificados. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Luísa Cynobellina A. Lacerda Andrade. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro
Gomes.
2.6.14 Inquérito Civil nº 005/2014 (SIMP nº 000490-174/2016). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: acompanhamento e
fiscalização do transporte escolar no Município de São José do Divino-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Marcelo de Jesus
Monteiro Araújo. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.15 Inquérito Civil Público nº 44/2017 (SIMP nº 000100-003/2017). Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: supostas
irregularidades em instituição de ensino. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gladys Gomes Martins de Sousa. Relator: Dr.
Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.16 Inquérito Civil nº 08/2016 (SIMP nº 000084-088/2015). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: averiguar problemas
estruturais na construção e instalação do prédio do Centro Estadual de Educação Profissional Petrônio Portela. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo Silva. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.17 Inquérito Civil nº 10/2017 (SIMP nº 000018-029/2017). Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: suposta falta de
acessibilidade nas instalações da TV Cidade Verde. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Deborah Abbade Brasil de Carvalho.
Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.18 Inquérito Civil nº 05/2019 (SIMP nº 000166-210/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Avelino Lopes. Assunto: hospitais e outras
unidades de saúde - apurar irregularidades e adequar o funcionamento do SAMU 192 do Município de Júlio Borges-PI. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Luciano Lopes Sales. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.19 Inquérito Civil nº 05/2019 (SIMP nº 000593-210/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Avelino Lopes. Assunto: averiguar possível
agressão psicológica sobre violação institucional pela Direção da Escola Complexo Educacional Valdecir Júnior Rodrigues Albuquerque contra
adolescente, no Município de Curimatá/PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Luciano Lopes Sales. Relator: Dr. Fernando Melo
Ferro Gomes.
2.6.20 Inquérito Civil nº 34/2019 (SIMP nº 000093-182/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: possível caso de rua
negligenciada pela Administração Municipal, ausente a mínima infraestrutura para sua utilização causando transtornos aos moradores do
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logradouro público. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Avelar Marinho Fortes do Rego. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro
Gomes.
2.6.21 Inquérito Civil SIMP nº 000082-164/2017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Batalha. Assunto: transporte - ensino fundamental e médio.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Silas Sereno Lopes. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.22 Inquérito Civil nº 05/2014 (SIMP nº 000472-177/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Pimenteiras. Assunto: legalidade do
procedimento licitatório que tem por objetivo a construção de 38 cemitérios públicos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Rafael
Maia Nogueira. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.23 Inquérito Civil SIMP nº 000017-342/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Campinas do Piauí. Assunto: inquérito civil para apurar
possível ato de improbidade administrativa pelo Sr. Amilton Rodrigues de Sousa, Prefeito Municipal de Floresta do Piauí. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.24 Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 13/2019 (SIMP nº 000180-004/2019). Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina.
Assunto: apurar supostas práticas abusivas praticadas pela Equatorial Energia Distribuição Piauí no momento da negociação dos débitos e
parcelamento das dívidas dos consumidores de Teresina. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Maria das Graças do Monte
Teixeira. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.25 Procedimento Preparatório nº 10/2019 (SIMP nº 000118-236/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: averiguar
possível irregularidade no pregão presencial nº 09/2019 realizado pela Prefeitura de Joaquim Pires-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Adriano Fontenele Santos. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.26 Procedimento Preparatório nº 002/2014 (SIMP nº 000004-199/2016). Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: verificar e
acompanhar o planejamento e a execução das ações de controle de dengue nos municípios de Cocal e Cocal dos Alves. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça Francisco Túlio Ciarlini Mendes. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.27 Procedimento Investigatório Criminal nº 01/2019 (SIMP nº 000384-267/2019). Origem: Promotoria de Justiça de Itainópolis. Assunto:
apurar atuação de organização criminosa voltada para a prática de crimes contra a administração pública, tendo como vítima o Município de
Itainópolis. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Romana Leite Vieira. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.28 Procedimento Investigatório nº 02/2001 (SIMP nº 000142-226/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Regeneração. Assunto: apurar
enriquecimento ilícito em decorrência de apropriação indevida de recursos oriundos do Convênio nº 367/95 e 368/95. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Valesca Caland Noronha. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.29 Inquérito Civil nº 069/2014 (SIMP nº 000124-063/2014). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar
preventivamente notícia de possível distribuição de água como potável, no Município de Jatobá do Piauí/PI, apresentando alto índice de
coliformes. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.30 Inquérito Civil nº 04/2019 (SIMP nº 000481-212/2019). Origem: Promotoria de Justiça de Fronteiras. Assunto: apurar possíveis
irregularidades no contrato firmado com José Davi de Brito Júnior com inexigibilidade de licitação. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Eduardo Palácio Rocha. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.31 Inquérito Civil nº 01/2018 (SIMP nº 000342-210/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Avelino Lopes. Assunto: apurar irregularidades e
adequar o funcionamento do SAMU 192 do Município de Curimatá/PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Luciano Lopes Sales.
Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.32 Inquérito Civil nº 45/2018 (SIMP nº 000478-096/2016). Origem: Promotoria Regional de São Raimundo Nonato. Assunto: apurar as
possíveis causas de poluição atmosférica, decorrente de dispersão de fuligem proveniente das chaminés dos estabelecimentos: Panificadoras
artesanais situadas no Bairro São Félix da cidade de São Raimundo Nonato/PI; Padaria do Wilson Santana Silva; Padaria do Gerlei; Padaria do
"Seu José" e Padaria do "Xiringa". Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gabriela Almeida de Santana. Relator: Dr. Fernando Melo
Ferro Gomes.
2.6.33 Inquérito Civil nº 31/2014 (SIMP nº 000120-096/2016). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato; Assunto: apurar se o
município de Dom Inocêncio/PI está cumprindo o disposto na Lei de Acesso à Informação e Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente sobre a
obrigatoriedade da ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, dos planos, orçamentos e diversas outras
informações relativas à execução das despesas públicas (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA). Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:
Gabriela Almeida de Santana. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6.34 Inquérito Civil nº 04/2018 (SIMP nº 000261-271/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Guadalupe. Assunto: inquérito civil público que
tem por objeto fiscalizar/acompanhar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo no Município de Guadalupe-PI. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Ana Sobreira Botelho Moreira. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
3) PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO:
3.1 Documentos oriundos da Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí.
3.1.1 Ofício n° 229/2020-CGMP/PI. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
encaminhamento de cópia de relatório da inspeção realizada na 23ª Promotoria de justiça de Teresina/PI, em observância ao disposto no art. 25,
inciso II, da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
3.1.2 Ofício n° 228/2020-CGMP/PI. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
encaminhamento de cópia de relatório da inspeção realizada na Promotoria de justiça de São Pedro do Piauí/PI, em observância ao disposto no
art. 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
3.1.3 Ofício n° 230/2020-CGMP/PI. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
encaminhamento de cópia de relatório da inspeção realizada na 38ª Promotoria de justiça de Teresina/PI, em observância ao disposto no art. 25,
inciso II, da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
3.1.4 Ofício n° 276/2020-CGMP/PI. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
encaminhamento de cópia de relatório da inspeção realizada na 1ª Promotoria de justiça de Oeiras/PI, em observância ao disposto no art. 25,
inciso II, da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
3.1.5 Ofício n° 277/2020-CGMP/PI. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
encaminhamento de cópia de relatório da inspeção realizada na 3ª Promotoria de justiça de Oeiras/PI, em observância ao disposto no art. 25,
inciso II, da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
3.1.6 Ofício n° 279/2020-CGMP/PI. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
encaminhamento de cópia de relatório da inspeção realizada na 6ª Promotoria de justiça de Teresina/PI, em observância ao disposto no art. 25,
inciso II, da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
3.1.7 Ofício n° 275/2020-CGMP/PI. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
encaminhamento de cópia de relatório da inspeção realizada na 2ª Promotoria de justiça de Oeiras/PI, em observância ao disposto no art. 25,
inciso II, da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
3.1.8 Ofício n° 278/2020-CGMP/PI. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
encaminhamento de cópia de relatório da inspeção realizada na 4ª Promotoria de justiça de Oeiras/PI, em observância ao disposto no art. 25,
inciso II, da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
3.2 Ofícios/Memorandos comunicando instauração ou arquivamento de procedimentos/encaminhando cópias de portarias ou
recomendações.
3.2.1 Ofício 12ª PJ n° 2040/2.019. Origem: 12ª Promotoria da Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de realização de Audiência Pública
no auditório do Ministério Público do Estado do Piauí, localizado no 7º andar do Edifício Maria Luiza Ferraz Fortes, na Av. Lindolfo Monteiro, n°
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911, Bairro de Fátima, Teresina-PI, ás 8 horas e 30 minutos, do dia 10 de Dezembro de 2019, que tem por objetivo a grande demanda reprimida
para o atendimento no Centro Integrado de Reabilitação- CEIR.
3.2.2 Ofício n° 1001/2019-28ªPJT. Origem: 28° Promotoria da Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de decisão de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 10/2019(SIMP 000133-029/2019), que versa sobre situação de vulnerabilidade suportada por pessoa idosa.
3.2.3 Ofício n° 1014/2019-28ª-PJT. Origem: 28° Promotoria da Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de fato n°
49/2019(SIMP: 000110-029/2019), em Procedimento Preparatório n° 26/2019, que versa sobre necessidade de verificar a acessibilidade no
parque do Mocambinho.
3.2.4 Ofício 32ª PJ n° 545/2019. Origem: 32ª Promotoria da Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de encaminhamento de cópia de TAC,
assinado entre a empresa, Kalor Produções Propaganda e Marketing LTDA, estabelecendo cláusulas para disponibilização de ingressos meia
entrada para o evento "Viva la Carne", que ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2019.
3.2.5 Ofício n° 788/2019-PJCDH. Origem: 49ª Promotoria da Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Inquérito
Civil n° 001/2019(SIMP 000155-034/2018).
3.2.6 Ofício 29ª PJ n° 1367/2.019. Origem: 29ª Promotoria da Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da Notícia
de Fato n° 103/2019(SIMP 000205-030/2019), objetivando apurar possíveis irregularidades quanto a demora para marcação do exame de
ultrassonografia transvaginal, através da Rede Pública Municipal de Saúde.
3.2.7 Ofício 29ª PJ n° 1366/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da Notícia
de Fato n° 101/2019(SIMP 000203-030/2019), objetivando apurar possíveis irregularidades na demora para agendamento de consulta com
médico Neuropediatra, em benefício de paciente com altismo.
3.2.8 Ofício 29ª PJ n° 1364/2.019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 055/2019(SIMP: 000096-030/2019), objetivando apurar possíveis irregularidades na transferência de paciente
oriunda do município de Palmeirais ao Hospital Geral do Promorar, sem prévia regulação no Sistema Gestor.
3.2.9 Ofício 29ª PJ n° 1.319/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: encaminhamento de cópia de recomendação
administrativa, no âmbito do Inquérito Civil n° 53/2015, que objetiva a adequação da Unidade Básica de Saúde Santa Isabel "Bom Samaritano" ás
condições mínimas necessárias de funcionamento.
3.2.10 Ofício 29ª PJ n° 1382/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da Notícia
de Fato n° 102/2019(SIMP: 000204-030/2019), objetivando apurar possíveis irregularidades na demora para marcação de Eletroencefalograma
em sono induzido, Ressonância Magnética de crânio e US da bolsa escrotal, através da Rede Municipal de Saúde.
3.2.11 Ofício 29ª PJ n° 1.377/2.019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato n° 078/2019(SIMP: 000157-030/2019), que tem como objeto apurar possíveis irregularidades quanto a demora para marcação de
consulta com médico Otorrinolaringologista, através da Rede Pública Municipal de Saúde.
3.2.12 Ofício 29ª PJ n° 1376/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da Notícia
de Fato n° 106/2019(SIMP: 000213-030/2019), objetivando apurar possíveis irregularidades quanto à demora para marcação de consultas
médicas com Urologista, Dermatologista e Oftalmologista, bem como irregularidades na negativa de acompanhamento à paciente idosa pelos
profissionais da Unidade Básica de Saúde Raimunda Sores Oliveira.
3.2.13 Ofício 29ª PJ n° 1378/2.019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório n° 034/2019, no Inquérito Civil n° 55/2019(SIMP: 000030-030/2019), que tem por objeto apurar possível irregularidades quanto a
violência institucional e negligência pelo Hospital Geral do Buenos Aires a uma vítima de abuso sexual.
3.2.14 Ofício 29ª PJ n° 758/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório n° 73/2019, que objetiva apurar possíveis irregularidades por parte do SAMU- Teresina na negativa de atendimento a uma paciente
idosa.
3.2.15 Ofício n° 1026/2019-28ª. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação acerca da decisão de arquivamento
Procedimento Administrativo n° 54/2019(SIMP: 000114-0229/2018), que versa sobre situação de vulnerabilidade, abuso financeiro e psicológico
suportada por pessoa idosa.
3.2.16 Ofício 12ª PJ n° 2081/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 86/2019(SIMP: 000116-027/2019).
3.2.17 Ofício 31ª PJ n° 457/2019. Origem: 31° Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato
n° 25/2019(SIMP: 000060-003/2019), que versa sobre possíveis práticas infrativas por parte do plano de saúde Intermed.
3.2.18 Ofício n° 987/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil
Público n° 02/2016(SIMP 000041-237/2019), visando apurar irregularidades na contratação, pela Prefeitura Municipal de Socorro do Piauí, da
empresa Engserv Bezerra e Silva, Construções e Projetos Ltda, visando aluguel de três veículos pelo valor mensal de R$ 16.900,00, sem a
correspondente prestação dos serviços, bem como apurar a responsabilidade de Senhor Laerte Rodrigues de Morais, ex Prefeito Municipal de
Socorro do Piauí.
3.2.19 Ofício n° 986/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil n°
02/2016(SIMP 000041-237/2019), visando apurar irregularidades na contratação, pela Prefeitura Municipal de Socorro do Piauí, da empresa
Engserv Bezerra e Silva, Construções e Projetos Ltda, visando aluguel de três veículos pelo valor mensal de R$ 16.900,00, sem a
correspondente prestação dos serviços, bem como apurar a responsabilidade de Senhor Laerte Rodrigues de Morais, ex Prefeito Municipal de
Socorro do Piauí.
3.2.20 Ofício 29ª PJ n° 1389/2019. Origem: 29° Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da Notícia
de Fato n° 108/2019(SIMP: 000220-030/2019), objetivando viabilizar atendimento psiquiátrico ao paciente Antônio Clemente Sousa Filho.
3.2.21 Ofício 12ª PJ n° 2154/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de realização de audiência Pública
no auditório do Ministério Público do Estado do Piauí, localizado no 7ª andar do Edifício Maria Luzia Ferraz Fortes, Av. Lindolfo Monteiro, n° 911,
Bairro de Fátima, Teresina-PI, ás 8 horas e 30 minutos, do dia 18 de Dezembro de 2019, que tem por objetivo a fiscalização do processo de
constituição da fila única de pacientes que aguardam por cirurgias eletivas no Estado do Piauí, utilizada na realização dos mutirões.
3.2.22 Ofício 29ª PJ n° 1.431/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Preparatório n° 74/2019, que objetiva apurar irregularidades no acompanhamento realizado pelo programa Estratégia Saúde da família (PSF) a
paciente menor, portador de Paralisia Cerebral Hidrocefalia.
3.2.23 Ofício 12ª PJ n° 2172/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório n° 140/2019, a fim de acompanhar a doação voluntária de órgão para realização de transplante inter vivos.
3.2.24 Ofício 29ª n° 1409/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão de Procedimento
Preparatório em Inquérito Civil n° 57/2019(SIMP: 000041-030/2019), que tem por objeto apurar possíveis irregularidades quanto à
incompatibilidade do quadro clínico apresentado, com o que consta no Sistema de regulação de paciente oriunda do município de José de Freitas
e que se encontra internada na UTI da Maternidade Dona Evangelina Rosa.
3.2.25 Ofício 29ª PJ n° 1.387/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 051/2019(SIMP: 000090-030/2019), objetivando apurar irregularidades quanto a falta de registro e o
desaparecimento do cadáver de um paciente do Hospital de Urgência de Teresina- HUT "Prof. Zenon Rocha".
3.2.26 Ofício 29ª PJ n° 1412/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão de um Procedimento
Preparatório no inquérito Civil n° 56/2019(SIMP: 000036-030/2019), que tem por objeto apurar irregularidades na negativa em dar continuidade
de paciente, por parte do corpo técnico do Hospital Areolino de Abreu.
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3.2.27 Ofício 29ª PJ n° 1405/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da Notícia
de Fato n° 109/2019(SIMP: 000223-030/2019), objetivando apurar possíveis irregularidades quanto a excessiva demora para transferência de
paciente internada na UPA do Renascença.
3.2.28 Ofício 12ª PJ n° 2132/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório n°139/2019, a fim de apurar possíveis irregularidades na suspensão das internações na Enfermaria de Atenção à Crise- ETAC, bem
como da permanência máxima de pacientes na observação por 24 horas no Hospital Areolino de Abreu.
3.2.29 Ofício 12ª PJ n° 2130/2019-PJCDH. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato n° 44/2019(SIMP: 000101-027/2019), em Procedimento Preparatório n° 138/2019, que objetiva apurar possível irregularidade do Conselho
estadual de saúde na nomeação de delegados para participar em conferência.
3.2.30 Ofício 12ª PJ n° 2117/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da Notícia
de Fato n° 68/2019(SIMP: 000165-027/2019), instaurado a fim de apurar possíveis irregularidades funcionamento da sala de Estabilização da
Maternidade Dona Evangelina Rosa, em razão de manifestação prestada na Ouvidoria do MPPI.
3.2.31 Ofício 12ª PJ n° 2152/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 65/2019(SIMP: 000379-228/2018), Instaurado a fim de apurar possíveis irregularidades quanto ao não pagamento
de obrigações legais do exercício financeiro de 2014 por parte da SESAPI.
3.2.32 Ofício 12ª PJ n° 2113/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 88/2019(SIMP: 000123-027/2019), instaurado a fim de apurar a correta utilização dos recursos provenientes de
emendas parlamentares (14 milhões) destinados ao hospital Getúlio Vargas, em 2019.
3.2.33 Ofício 12ª PJ n° 2107/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 92/2019(SIMP: 0000075-027/2019), instaurado com o fim de apurar irregularidades na confecção, guarda e
disponibilização de prontuários médicos no Hospital Getúlio Vargas.
3.2.34 Ofício 12ª PJ n°1280/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da Notícia
de Fato n° 72/2019(SIMP: 000176-027/2019), instaurado em razão de declaração prestada pelo Sr. Jonnys Mourão Pereira dos Santos, acerca
da suspensão de acompanhamento do tratamento para Paraparesia Espástica Hereditária pelo TFD.
3.2.35 Ofício 12ª PJ n° 2127/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato n°
53/2019(SIMP: 000118-027/2019), em Procedimento Preparatório n° 137/2019, que objetiva apurar denuncia da prática de violência obstétrica na
Maternidade Dona Evangelina Rosa- MDER.
3.2.36 Ofício 12ª PJ n° 1272/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
n°46/2019(SIMP: 000107-027/2019), em Procedimento Preparatório n° 136/2019, que objetiva apurar possíveis irregularidades na intenção da
Direção Geral do Hospital Getúlio Vargas de realizar alteração na escola de trabalho dos profissionais(enfermeiros, técnicos, auxiliares de
enfermagem), lotados na Unidade de Terapia Intensiva do HGV.
3.2.37 Ofício n° 791/2019-PJCDH. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato
n° 023/2019(SIMP: 0000201-034/2019).
3.2.38 Ofício n° 792/2019-PJCDH. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 033/2019(SIMP: 000132-034/2019).
3.2.39 Ofício n° 983/2019-24ªPJ/MPPI. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil SIMP n° 000060-172/2015, que tem como finalidade apurar poluição atmosférica pelo estabelecimento "Padaria Favorita", localizado na
Avenida Petrônio Portela, 2854, bairro Primavera.
3.2.40 Ofício n° 55/2019. Origem: 27ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Procedimento
Administrativo de n° 14/2019(SIMP: 000016-111/2019), cujo objeto trata de averiguação das contas do Instituto Dom Barreto, relativas ao
exercício financeiro de 2019.
3.2.41 Ofício n° 54/2019. Origem: 27ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Procedimento
Administrativo n° 21/2019(SIMP: 000025-111/2019), cujo objeto trata de análise de complementação regimental da Fundação Rio Parnaíba-PI.
3.2.42 Ofício 31ª PJ n° 474/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Notícia de Fato
n° 20/2019(SIMP: 000054-003/2019), que versa sobre suspensão de energia elétrica por débitos com mais de 90 dias de faturados.
3.2.43 Ofício nº 794/2019-PJCDH. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do Procedimento
Preparatório n° 034/2019(SIMP: 000172-034/2019), em face do ajuizamento da Ação Civil Pública, sobre situação de risco de população de rua.
3.2.44 Ofício nº 796/2019-PJCDH. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Inquérito Civil
n° 028/2019(SIMP: 000026-034/2016), em face do ajuizamento da Ação Civil Pública, sobre situação precária do Centro de Referência LGBTQ+.
3.2.45 Ofício 12ª PJ nº 2198/2019-GPJ. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 89/2019(SIMP: 000125-228/2018), instaurado a fim de viabilizar a desinternação de paciente com transtorno mental
do Hospital Areolino de Abreu com alta hospitalar.
3.2.46 Ofício 12ª PJ n° 2216/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Preparatório n° 141/2019, a fim de viabilizar desinternação de paciente com transtorno mental do Hospital Areolino de Abreu com alta hospitalar.
3.2.48 Ofício 12ª PJ n° 2207/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório n° 57/2019, em Inquérito Civil Público n° 57/2019, que objetiva averiguar possível irregularidade na recusa de transferência de
paciente oncológico do Hospital Getúlio Vargas para o hospital de São Marcos.
3.2.49 Ofício 12ª PJ n° 2121/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato
n° 48/2019(SIMP: 000108-027/2019), instaurada em razão da necessidade de sonda gastrostomia cook, prescrita pelo médico Ivo Lima Miranda
no Hospital Infantil Lucídio Portella.
3.2.50 Ofício 28ª PJ n° 1044/2019-28ª. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Tersina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 14/2019(SIMP 000564-228/2018), que versa sobre apuração do suposto delito capitulado no art. 8°, inciso II, da
Lei Federal n° 8753/89, por parte do Sr. Kleber Montezuma Fagundes dos Santos, que à época dos fatos era Secretário Municipal de Educação e
Cultura em Teresina.
3.2.51 Ofício 28ª PJ n° 1053/2019. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 11/2018(SIMP: 000108-029/2017), que versa sobre exploração financeira e pertubação de sossego de idosos.
3.2.52 Ofício n° 1039/2019-28ªPJT. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação acerca do arquivamento
Procedimento Administrativo n° 18/2018(SIMP: 000173-029/2017), que versa sobre omissão dos irmãos nos cuidados de pessoa com deficiência.
3.2.53 Ofício n° 370/2019. Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Ação Civil Pública, no
âmbito do Inquérito civil n° 12/2018(SIMP: 000606-019/2016), abrangendo irregularidades na alocação de pessoal no Hospital Lucídio Portela, as
quais configuram atos de improbidade administrativa costantes nos artigos 10 e 11 da Lei n° 8.429/1992, que geraram dano ao erário, distribuída
sob o n° 0836334-29.2019.8.18.0140 no Pje.
3.2.54 Ofício 12ª PJ n° 2.263/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 22/2019(SIMP: 0000195-027/2019), a fim de acompanhar a Ação civil Pública n°0836198-32.2019.8.18.0140, que visa a
regularização dos repasses de cofinanciamento da Atenção básica para os municípios piauienses.
3.2.55 Ofício 12ª PJ n° 2254/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da notícia de fato n°
51/2019, em Procedimento Preparatório n° 142/2019, a fim de viabilizar a realização de consulta e tratamento com uma médica em São Paulo,
especialista em síncope, para o tratamento de enfermidade síncope, para o tratamento de enfermidade Síncope Vasovagal de que sofre uma
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paciente.
3.2.56 Ofício 12ª PJ n° 2.233/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça Teresina-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de Ação Civil Pública
n° 0836198-32.2019.8.18.0140, no âmbito do Inquérito Civil n° 20/2019(SIMP: 000144-027/2018), instaurado para apurar irregularidades nos
repasses de confinamento de Atenção Básica do estado do Piauí para os seus municípios e adequar o pagamento das parcelas mensais devidas.
3.2.57 Ofício nº 530/2019-44ªPJ. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de Ação Civil Pública,
no âmbito do Inquérito civil n° 72/2017(SIMP: 000063-025/2016), por ato de improbidade Administrativa por dano ao erário cumulado com
ressarcimento, distribuída sob o n° 0836334-29.2019.8.18.0140 no Pje.
3.2.58 Ofício 29ª PJ n° 1.438/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da Notícia
de Fato n° 107/2019(SIMP: 000219-030/2019), que tem por objeto apurar possíveis irregularidades quanto ao encaminhamento de paciente vinda
do município de São Francisco do Piauí ao hospital Geral do Buenos Aires, sem prévia regulação no Sistema Gestor.
3.2.59 Ofício n° 1.309/2019-3ªPJ/SRN. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de
Ação Civil Pública n° 0000210-34.2012.8.18.0073, no âmbito do Inquérito civil n° 46/2013(SIMP: 0000279-096/2016), tendo em vista necessidade
de apurar possíveis irregularidades no transporte escolar no município de Várzea Branca/PI.
3.2.60 Ofício n° 1.304/2019-3ªPJ/SRN. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração dos
Procedimentos Preparatórios de Inquéritos Civis n° 32/2019(SIMP: 000132-096/2019); n° 33/2019(SIMP: 000202-096/2019); e n° 34/2019(SIMP:
000044-096/2019), que versa sobre patrimônio público e de interesses difusos e coletivos.
3.2.61 Ofício n° 1036/201. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de renovação de ofício n° 624/2019,
no âmbito do Procedimento Administrativo SIMP n° 000043-237/2017, solicitando apoio acerca da verificação da regularidade da cobrança
realizada pela Eletrobras ao Sr. João Pereira de Sousa,em razão de cálculo de diferença de faturamento.
3.2.62 Ofício n° 1.305/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos Administrativos n° 16/2018(SIMP: 000005-097/2018), n° 33/2018(SIMP: 000023-096/2018), n° 34/2018(SIMP: 000024-096/2018),
n° 35/2018(SIMP: 000025-096/2018), n° 37/2018(SIMP: 000029-096/2018), n° 38/2018(SIMP: 000031-096/2018), n° 48/2018(SIMP: 000088097/2018) e n° 24/2019(SIMP: 000091-096/2019).
3.2.63 Ofício n° 1.310/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de Ação Civil
Pública n° 0001646-62.2011.8.18.0073, no âmbito do Inquérito Civil n° 100/2018, que versa sobre improbidade administrativa.
3.2.64 Ofício 29ª PJ n° 1.480/2.019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório n° 45/2019, a fim de acompanhar a Ação Civil Pública n° 0027529-09.2008.8.18.0140, que visa promover ações voltadas a garantir a
realização de exames de Espirometria Completa ou Exame espirográfico para respaldar o tratamento de pacientes usuários do SUS
necessitarem de mesmo.
3.2.65 Ofício 29ª PJ n° 1.435/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Recomendação Administrativa
n° 23/2019, no âmbito do Inquérito Civil n° 034/2015, que objetiva a adoção de medidas necessárias à correção de irregularidades nas condições
sanitárias e na estrutura física na unidade Básica de Saúde Cidade Jardim.
3.2.66 Ofício 29ª PJ n° 1.473/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de fato
n° 101/2019(SIMP: 000203-030/2019), com finalidade de apurar irregularidades quanto a demora para marcação de consulta com médico
Neuropediatra, através da Rede Pública Municipal de Saúde.
3.2.67 Ofício 29ª PJ n° 1476/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 57/2019(SIMP: 000105-030/2019), objetivando apurar possíveis irregularidades quanto a assistência primária
dispensada a um paciente com sérios problemas de saúde.
3.2.68 Ofício 29ª PJ n° 1475/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Preparatório n° 58/2019(SIMP: 000098-030/2019, objetivando apurar possíveis irregularidades na transferência de paciente recém- nascido
oriundo do município de Passagem franca-PI, em detrimento do protocolo de transferências.
3.2.69 Ofício 29ª PJ n° 1.426/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato
n° 078/2019(SIMP: 000157-030/2019), com finalidade de apurar irregularidades quanto a demora para marcação de consulta com médico
Otorrinolaringologista, através da Rede Pública de Saúde.
3.2.70 Ofício 29ª PJ n° 1.474/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 023/2017, que tem por objetivo apurar irregularidades quanto a demora para agendamento dos exames de Monitoramento pelo
Sistema Holter 24 hrs(3 canais), e Cintilografia de Miocárdio para avaliação em situação de estresse(mínimo 3 projeções), na Rede Pública
Municipal de Saúde.
3.2.71 Ofício 29ª PJ n° 1467/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato
n° 104/2019(SIMP: 000207-030/2019), com finalidade de apurar possíveis irregularidades nas condições organizacionais e de funcionamento de
consultório odontológico situado no município de Teresina-PI.
3.2.72 Ofício 29ª PJ n° 1466/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Notícia de fato
n° 092/2019(SIMP: 000179-030/2019), com finalidade de apurar irregularidades organizacionais e de funcionamento da Comunidade Terapêutica
Seara.
3.2.73 Ofício 31ª PJ n° 478/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato
n° 26/2019(SIMP: 000061-003/2019), versando sobre situação de espera por resultados de exames de urgência e demora na prestação de
serviço do hospital São Paulo.
3.2.74 Ofício n° 704/2019-4ªPJO. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Inquérito
Civil n° 01/2017(SIMP: 000528-109/2017), que visa a implementação de serviço de acolhimento regionalizado de criança e adolescente na
modalidade Casa Lar, no município de Oeiras, destinado à efetiva garantia do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes.
3.2.76 Ofício 292/2019/PJ. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Canto do Buriti-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Procedimento
Administrativa n° 07/2018(SIMP: 000588-234/2018), instaurada para fiscalizar o procedimento de controle e fiscalização das entidades que
prestam serviços de acompanhamento a idoso.
3.2.77 Ofício 297/2019/PJ. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Avelino Lopes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato n°
08/2019(SIMP: 137-210/2019), sobre processo licitatório com fito de contratação de carros fechados para transporte de alunos.
3.2.78 Ofício 29ª PJ n° 1293/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Avelino Lopes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato n° 21/2019(SIMP: 263-210/2019), sobre suposta provocação de crime de incêndio em residência.
3.2.79 Ofício n° 284/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cato do Buriti-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Procedimento
Administrativo n° 09/2018(SIMP: 000592-234/2018).
3.2.80 Ofício n° 1113/2019-2ªPJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil n°
90/2019(SIMP: 000355-107/2019), com o fito de apurar possível acúmulo ilegal de cargos de Secretário Municipal de educação e de Professor
efetivo da rede de ensino por parte do servidor José Vieira Guedes no município de Colônia do Piauí.
3.2.80 Ofício n° 1119/2019-2ªPJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil n°
092/2019(SIMP: 000356-107/2019), com o fito de apurar possível acúmulo ilegal de cargos de secretario Municipal de Agricultura e de Professor
efetivo da rede estadual de ensino por parte do servidor Demilson Gomes de pinho, no Município de colônia do Piauí.
3.2.81 Ofício n° 1073/2019-2ªPJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do Inquérito
Civil n° 068/2018(SIMP: 000674-105/2018), que visa apurar possíveis incongruências e/ou irregularidades nas rotinas do Hospital Regional
Deolindo Couto.
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3.2.82 Ofício n° 1122/2019-2ªPJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do Inquérito
Civil n° 064/2018(SIMP: 000042-107/2018), que visa apurar pagamento indevido aos Srs. Emerson Valério e Adão Raimundo pela suposta
prestação de serviços nas escolas infantis Cebolinha e Santinha Nunes.
3.2.83 Ofício n° 1116/2019-2ªPJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil n°
088/2019(SIMP: 000322-107/2019), com o fito de apurar possíveis irregularidades praticadas pela Prefeitura Municipal de Santa Rosa do
Piauí/PI, na contratação da servidora Eva Valeria do Nascimento Ramos.
3.2.84 Ofício 31ª PJ n° 491/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato
n° 19/2019(SIMP: 000050-003/2019), sobre péssimo serviço de abastecimento de água prestada pela empresa Água de Teresina naquela região.
3.2.85 Ofício 31ª PJ n° 492/2019. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato
n° 22/2019(SIMP: 000056-003/2019), sobre denúncia de a não comercialização de ingressos " meio entrada" no evento Réveillon Piawaii.
3.2.86 Ofício n° 1058/2019-28ªPJT. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 26/2018(SIMP: 000076-029/2017), que versa sobre situação de negligência e vulnerabilidade Social vivenciada pelo idoso Luis
Fernandes Ferreira do Nascimento.
3.2.87 Ofício n° 1059/2019-28ªPJT. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 07/2019(SIMP: 000126-029/2018), que versa sobre pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.
3.2.88 Ofício n° 1.026/2019-24ªPJ(w)/MPPI. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Inquérito Civil público SIMP n° 000247-172/2015 com a finalidade de apurar ocorrências de poluição ambiental decorrente de esgoto a céu
aberto no entorno do Condomínio Solaris Leste II, localizado na Rua Maria do Socorro Claudino, 6337, Bairro Planalto Uruguai, nesta capital.
3.2.89 Ofício n° 1.343/2019. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo de
Inquéritos Civis n° 38/2017(SIMP: 000042-097/2017); n° 116/2018(SIMP: 000032-096/2017); n° 168/2018(SIMP: 000032-096/2017).
3.2.90 Ofício 32ª PJ n° 560/2019. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
SIMP n° 000027-247/2019, em Procedimento Preparatório de I.C.P. N° 14/2019, tendo por objetivo a apuração da necessidade de adequação da
política de prestação de informações educacionais e financeiras aos genitores dos menores, independentemente de figurarem como contratantes.
3.2.91 Ofício n° 1056/2019-2ªPJO. Origem: 34ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 018/2018(SIMP: 000067-107/2018), em razão da contratação irregular do escritório de Advocacia joão Azedo e Brasileiro
Advogados Associados, cujos pagamentos seriam feitos com recursos do FUNDEB.
3.2.92 Ofício n° 1077/2019-2ªPJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil n°
86/2019(SIMP: 000321-107/2019), com o fito de apurar possíveis danos ambientais relativos à utilização e/ou permissão de aparelhos e
instrumentos sonoros/acústicos em volume elevado(paredões de som) no estabelecimento denominado " Danceteria do Santinho", de
propriedade do Sr. Antônio Filho, situado à avenida José Gusmão, s/n, Centro, município de Colônia do PI, causando prejuízo à tranquilidade e à
saúde auditiva de diversos municípios que residem nas proximidades do local.
3.2.93 Ofício n° 1066/2019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Inquérito Civil n°
038/2018(SIMP: 001470-105/2017), que visa apurar possível concessão de gratificação sem respaldo legal, contratação irregular e nepotismo no
município de São francisco do Piauí/PI.
3.2.94 Ofício n° 1044/2019-2ª PJO. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo de
Inquérito Civil n° 052/2018(SIMP: 000053-107/2018),que visa apurar possíveis irregularidades na execução do programa Projovem Campo pelo
Prefeito Selinho Mauro Carneiro Tapeti nos anos de 2015 e 2016.
3.2.95 Ofício n° 1326/2019-3ª PJO. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de Instauração dos
Inquéritos Civis, n° 36/2019(SIMP: 000087-096/2019); n° 37/2019(SIMP: 000185-096/2019).
3.2.96 Ofício n° 1.333/2019-3ªPJ/SRN. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
do Procedimento Administrativo n° 33/2018(SIMP: 000268-096/2016), n° 43/2018(SIMP: 000334-096/2016), n° 45/2018(SIMP: 000138-096/2018),
n° 03/2019(SIMP: 000053-096/2018), n° 04/2019(SIMP: 000047-096/2018), n° 06/2019(SIMP: 000009-096/2019), n° 07/2019(SIMP: 000011096/2019), n° 08/2019(SIMP: 000010-096/2019).
3.2.97 Ofício n° 12ª PJ n° 2252/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato n° 47/2019(SIMP: 000106-027/2019), a fim de apurar irregularidades quanto a não realização de Procedimento cirúrgico de que
necessidade a paciente Simone Almeida dos Santos, em razão da falta de materiais no hospital no Hospital Getúlio Vargas.
3.2.98 Ofício 12ª PJ n° 2251/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato
n° 71/2019(SIMP: 0000170-027/2019), a fim de apurar denúncia quanto à demora injustificada na realização do procedimento cirúrgico ortopédico
do qual o paciente Maciel Carlos Costa da Silva necessitava no Hospital Getúlio Vargas.
3.2.99 Ofício n° 813/2019-PJCDH. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório n° 019/2019(SIMP: 000102-034/2019), em Inquérito Civil n° 019/2019.
3.2.100 Ofício 12ª PJ n° 2231/2019-2ª PJO. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento preparatório n° 51/2019 em Inquérito civil n° 51/219, que objetiva apurar possíveis irregularidades praticadas pela SESAPI por
profissionais contratados na Maternidade Dona Evangelina Rosa.
3.2.101 Ofício 12ª PJ n° 2255/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Recomendação Administrativa
n° 43/2019, dirigida ao Secretário de saúde do estado e Diretor da maternidade Dona Evangelina Rosa, Sr. Francisco Macêdo, para que, no
prazo de 30 dias, providenciem a regularização dos vínculos de profissionais de saúde contratados na maternidade Dona Evangelina Rosa, em
substituição de médicos concursados, bem como justificativas em relação aos vínculos dos médicos no estado.
3.2.102 Ofício n° 803/2019-PJCDH. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório n° 019/2019(SIMP: 000102-030/2019), em Inquérito civil n° 019/2019.
3.2.103 Ofício 12ª PJ n° 2261/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Instauração do Procedimento
Preparatório n° 143/2019, a fim de apurar possíveis irregularidades na negativa do acesso a criança com microcefalia à assistência por meio do
Tratamento Fora do domicílio.
3.2.104 Ofício 12ª PJ n° 2243/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Preparatório n° 0101/2019(SIMP: 000141-027/2019).
3.2.104 Ofício n° 12/2020-44ª PJ. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Ação Civil Pública no âmbito do
Inquérito Civil n° 07A/2017(SIMP: 000303-019/2017), por ato de improbidade Administrativa por dano ao erário cumulada com ressarcimento,
distribuída sob o n° 0836958-78.2019.8.18.0140 no Pje, sendo, portanto, desnecessária a remessa dos presentes autos a este Conselho Superior
do Ministério Público para homologação do arquivamento.
3.2.105 Ofício n° 10/2020-44ª PJ. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Ação Civil Pública no âmbito do
Inquérito Civil n° 13/2016(SIMP: 000024-025/2016), por ato de improbidade Administrativa por dano ao erário cumulada com ressarcimento,
distribuída sob o n° 0836974-32.2019.8.18.0140, no Pje, sendo, portanto, desnecessária a remessa dos presentes autos a este Conselho
Superior do Ministério Público para homologação do arquivamento.
3.2.106 Ofício n° 09/2020-44ª PJ. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Ação Civil Pública no âmbito do
Inquérito Civil n° 41/2014(SIMP: 000002-025/2015), por ato de improbidade Administrativa por dano ao erário cumulada com ressarcimento,
distribuída sob o n° 0836869-10.2019.8.18.01740 no Pje, sendo, portanto, desnecessária a remessa dos presentes autos a este Conselho
Superior do Ministério Público para homologação do arquivamento.
3.2.107 Ofício n° 08/2020-44ª PJ. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação Ação Civil Pública no âmbito do
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Inquérito Civil n° 17/2014(SIMP: 000018-025/2014), por ato de improbidade Administrativa por dano ao erário cumulada com ressarcimento,
distribuída sob o n° 0836965-70.2019.8.18.0140 no PJe, sendo, portanto, desnecessária a remessa dos presentes autos a este Conselho
Superior do Ministério Público para homologação do arquivamento.
3.2.108 Ofício n° 07/2020-44ª. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação Ação Civil Pública no âmbito do
Inquérito Civil n° 09/2014(SIMP: 000010-025/2014), por ato de improbidade Administrativa por dano ao erário cumulada com ressarcimento,
distribuída sob o n° 0836982-09.2019.8.18.0140 no PJe, sendo, portanto, desnecessária a remessa dos presentes autos a este Conselho
Superior do Ministério Público para homologação do arquivamento.
3.2.109 Ofício n° 06/2020-44ª. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação Ação Civil Pública no âmbito do
Inquérito Civil n° 05/2014(SIMP: 000005-025/2014), por ato de improbidade Administrativa por dano ao erário cumulada com ressarcimento,
distribuída sob o n° 0836968-25.2019.8.18.0140 no PJe, sendo, portanto, desnecessária a remessa dos presentes autos a este Conselho
Superior do Ministério Público para homologação do arquivamento.
3.2.110 Ofício n° 11/2020-44ªPJ. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação Ação Civil Pública no âmbito do
Inquérito Civil n° 07/2017(SIMP: 000063-025/2015), por ato de improbidade Administrativa por dano ao erário cumulada com ressarcimento,
distribuída sob o n° 0836978-69.2019.8.18.0140 no PJe, sendo, portanto, desnecessária a remessa dos presentes autos a este Conselho
Superior do Ministério Público para homologação do arquivamento.
3.2.111 Ofício n° 13/2020-44ª. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação Ação Civil Pública no âmbito do
Inquérito Civil n° 09/2017(SIMP: 000106-025/2015), por ato de improbidade Administrativa por dano ao erário cumulada com ressarcimento,
distribuída sob o n° 0836966-55.2019.8.18.0140 no Pje, sendo, portanto, desnecessária a remessa dos presentes autos a este Conselho Superior
do Ministério Público para homologação do arquivamento.
3.2.112 Ofício n° 1037/2019-2ª PJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de
conclusão de Inquérito Civil n° 056/2018(SIMP: 000034-107/2018), que visa apurar possível acúmulo irregular de cargos pelo médico Jayronn
Jailson Santana dos Santos no HRDC/Oeiras, HU-UNIVASF/Petrolina-PE, Prefeitura de Paulistana e Prefeitura de Teresina.
3.2.113 Ofício 12ª n° 2267/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Procedimento Administrativo n° 96/2019(SIMP 000129-027/2019).
3.2.114 Ofício 12ª PJ n° 0020/2020-PJO. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo da
Notícia de Fato n° 76/2019(SIMP: 000184-027/2019), instaurado a fim de apurar demora na realização de cirurgia em criança no hospital Getúlia
Vargas- HGV.
3.2.115 Ofício n° 01/2020-44ª. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Tersina-PI. Assunto: comunicação de Ajuizamento de Ação Civil Pública por
ato de improbidade administrativa no âmbito do Inquérito Civil n° 13/2012(SIMP: 000050-025/2018),por dano ao erário cumulada com
ressarcimento, distribuída sob o n° 0836972-62.2019.8.18.0140 no Pje.
3.2.116 Ofício n° 17/2020-44ª PJO. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Ajuizamento de Ação Civil
Pública por ato de improbidade administrativa no âmbito do Inquérito Civil n° 18/2014(SIMP: 000053-019/2014)por dano ao erário cumulada com
ressarcimento, distribuída sob o n° 0837025-43.2019.8.18.0140 no Pje.
3.2.117 12ª Ofício n° 2282/2019-2ª PJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Procedimento
Preparatório n° 93/2019(SIMP: 000104-311/2019).
3.2.118 Ofício 12ª n° 008/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do procedimento
Administrativo n° 001/2020, que objetiva acompanhar a tramitação da Ação Civil Pública n° 083665-64.2019.8.18.0140, ajuizado pelo Ministério
Público do Estado do , que tramita na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina, e versa sobre irregularidades no sistema
elétrico do hospital Infantil Lucídio Portella, o qual encontra-se em desconformidade com os padrões mínimos de funcionamento exigíveis,
apontados pelo Corpo de Bombeiros no Relatório de Vistoria e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí.
3.2.119 Ofício n° 01/2020-36ª-PJ-MPPI. Origem: 36ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Ação Civil Pública por ato
de improbidade administrativa no âmbito do Inquérito Civil n° 66/2014(SIMP: 000054-019/2014), na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública sob o
n° 0836938-87.2019.8.18.0140 no Pje, sendo portanto desnecessária a remessa dos presentes autos do conselho superior do Ministério Público
para homologação de arquivamento.
3.2.120 12ª Ofício n° 18/2020-44ª PJ. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa no âmbito do Inquérito Civil n° 01/2015(SIMP: 000001-025/2015), por dano ao erário cumulada com ressarcimento,
distribuídas do Pje sob os ns° 0836739-65.2019.8.18.0140; 0836740-50.2019.8.18.0140; 0836741-35.2019.8.18.0140; 083674220.2019.8.18.0140; 0836743-05.2019.8.18.0140; 0836749-12.2019.8.18.0140; 0836758.2019.8.18.0140; 0836776-92.2019.8.18.0140; 08361714.2019.8.18.0140; 0836932-80.2019.8.18.0140; 0836949-19.2019.8.18.0140; 0837007.22.2019.8.18.0140; 0837023-73.2019.8.18.0140;
0837038-42.2019.8.18.0140; 0837047-04.2019.8.18.0140; 0837058-33.2019.8.18.0140; 0837067-92.2019.8.18.0140; 083707569.2019.8.18.0140; 0837082-61.2019.8.18.0140.
3.2.121 Ofício n° 04/2020-MPPI/PGJ/GAECO. Origem: Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado- GAECO/PI. Assunto:
comunicação de comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo de auxílio n° 01/2020(SIMP: 000001-216/2020.
3.2.122 Ofício 12ª n° 0030/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação da Notícia de Fato n°
73/2019(SIMP: 000179-027/2019), instaurado a fim de apurar irregularidades na dispensação do fármaco Ciclosporina 50 mg a paciente
cadastrado na farmácia de Dispensação do Componente Especializado.
3.2.123 Ofício 12ª n° 0025/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Prazo de Notícia
de fato n° 77/2019(SIMP: 000185-027/2019), instaurado a fim de apurar irregularidades quanto ao processo de compra de passagens aéreas
pelo TDF, em benefício da paciente Ana Célia de Sousa Barros.
3.2.124 Ofício 12ª n° 0017/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo da Notícia
de Fato n° 79/2019(SIMP: 000189-027/2019), instaurado a fim de apurar denúncia quanto a demora injustificada na realização de procedimento
cirúrgico de colocação de prótese de revisão no joelho de que necessita o paciente no Hospital Getúlio Vargas.
3.2.125 Memorando n° 01/2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do inquérito
Civil n° 14/2017(SIMP: 000036-033/2017), que versa sobre denúncia de fechamento da U.E. Helena Aquino, sem consulta à comunidade, bem
como visando acompanhar a obra que contemplou a reforma do citado educandário.
3.2.126 Ofício 29ª PJ n° 006/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório n° 001/2020, objetivando apurar possível negligência por parte dos profissionais do SAMU-Teresina no atendimento à paciente
gestante.
3.2.127 Ofício 29ª PJ n° 012/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 061/2019(SIMP: 000187-030/2019), objetivando viabilizar o acompanhamento profissional a uma paciente idosa,
em situação de rua, portadora de moléstia infectocontagiosa e que vem colocando em risco a sua saúde e dos cidadãos que se aproximam.
3.2.128 Ofício 29ª PJ n° 008/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da Notícia
de Fato n° 116/2019(SIMP: 000259-030/2019, objetivando apurar irregularidades na demora para marcação de consultas com Psicopedagogo e
Psiquiatra, na Rede Pública municipal de Saúde.
3.2.129 Ofício 29ª PJ n° 015/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de prazo da Notícia
de Fato n° 114/2019(SIMP: 000256-030/2019), objetivando apurar possíveis irregularidades na transferência de recém-nascido, oriundo do
município de Barras-PI.
3.2.130 Ofício 29ª n° PJ 001/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de prazo da Notícia
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de Fato n° 115/2019(SIMP: 000258-030/2019), objetivando apurar irregularidades na demora para marcação dos exames de Monitoramento
Ambulatorial de pressão Arterial e Teste de Esforço em benefício de paciente hipertensa com dores no peito, através da Rede Pública Municipal
de Saúde.
3.2.131 Ofício 29ª PJ 018/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório n° 003/2020, objetivando apurar irregularidades quanto à ausência de acompanhamento de paciente com necessidades especiais
pela ACS e pela ESF da USB Angelim.
3.2.132 Memorando 02/2020-27ªPJ. Origem: 27ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 25/2019(SIMP: 000022-113/2019), cujo objeto trata de análise de alteração estatutária da Fundação Educacional e Cultura
Endoema.
3.2.133 Ofício n° 016/2020. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 06/2019(SIMP: 000149-029/2018), que versa sobre acompanhamento e fiscalização do TAC n° 01/2019, firmado entre o MP-PI
e Kalor Produções Propaganda e Marketing Ltda, com a finalidade de disciplinar a realização do evento Micarina meio norte 2019.
3.2.134 Ofício n° 015/2020-28ª PJT. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 06/2019(SIMP: 000149-029/2018), que versa sobre pessoa idosa em situação de autonegligência.
3.2.135 Ofício n° 28ª 013/2020. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 38/2019(SIMP: 000096-029/2019), que versa sobre possível situação de vulnerabilidade suportada por idosa de nome Elias.
3.2.136 Ofício n° 017/2020. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 33/2019(SIMP: 00063-029/2019), que versa sobre garantia de bem estar às pessoas idosas- Alice Cassiano de Sena e
Benedito José de Sene- bem como a sua filha - Alice Maria Cassiano de Sene.
3.2.137 Ofício 31ª PJ n° 06/2020. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 31/2018(SIMP: 000076-003/2018),que versa sobre regularização de Instituição de Ensino.
3.2.138 Ofício 31ª PJ n° 05/2020. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato
n° 24/2019(SIMP: 000059-003/2019), que versa sobre fatura de água com valor excessivo.
3.2.139 Ofício 29ª PJ n° 010/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório n° 002/2020, objetivando apurar possíveis irregularidades no atendimento dispensado pelos profissionais da UPA do renascença a
um paciente que veio a óbito.
3.2.140 Ofício n° 1.379/2019-2ªPJ/SRN. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo dos Inquéritos Civis n° 14/2018(SIMP: 00004-096/2018);15/2018(SIMP: 000105-096/2018).
3.2.141 Ofício n° 09/2020-33ªPJ. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do inquérito
Civil n° 15/2018(SIMP: 000064-022/2017), para apuração de eventuais irregularidades no funcionamento da ONG de Centro de Reintegração e
Incentivo à Adoção- CRIA.
3.2.142 Ofício n° 09/2020-28ª. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil n°
06/2019(SIMP: 000020-029/2019), que versa sobre irregularidades na dispensação de cadeiras de rodas pelo município de Teresina-PI, através
do CEIR- Centro integrado de Reabilitação.
3.2.143 Ofício n° 016/2020-24ª PJ 018/2020. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
procedimento Administrativo n° 003/2019(SIMP: 000086-172/2019), com a finalidade de acompanhar a execução do Projeto de QueimadasProjeto Corta Fogo, que visa prevenir e conscientizar a população acerca das queimadas.
3.2.144 Ofício n° 10/2020-28ªPJT. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação instauração do Inquérito Civil n°
06/2019(SIMP: 000020-029/2019), que versa sobre irregularidades na dispensação de cadeiras de rodas pelo município de Teresina através do
CEIR Centro Integrado de Reabilitação.
3.2.145 Memorando n° 02/2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 01/2020(SIMP: 000126-033/2019), versando sobre suposta negativa de matrícula à criança K.C.L. no CMEI Santa maria da
Codipe.
3.2.146 Memorando n° 06/2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato
SIMP n° 002876-019/2019, versando sobre supostas irregularidades na contratação temporária de professores, bem como a alegada carência de
professores efetivos na Rede Municipal de educação de Teresina.
3.2.147 Ofício n° 014/2020-MPPI/PGJ/GAECO. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao crime Organizado- GAECO/PI. Assunto:
comunicação de prorrogação de prazo do Procedimento de Investigação Criminal n° 008/2018(SIMP: 000059-216/2017).
3.2.148 Ofício n° 015/2020-MPPI/PGJ/GAECO. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao crime Organizado- GAECO/PI. Assunto:
comunicação de prorrogação de prazo do Procedimento de Investigação Criminal n° 004/2016(SIMP: 000025-216/2016).
3.2.149 Ofício n° 017/2020-MPPI/PGJ/GAECO. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao crime Organizado- GAECO/PI. Assunto:
comunicação de prorrogação de prazo do Procedimento de Investigação Criminal n° 005/2014(SIMP: 000009-216/2016).
3.2.150 Ofício n° 034/2020-28ªPJT. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de declínio de atribuição de
conversão do Procedimento Preparatório em Inquérito Civil n° 21/2018(SIMP: 000165-029/2018), que versa sobre necessidade de
implantação/implementação de política pública de saúde mental na cidade de Teresina/PI.
3.2.151 Ofício 35/2020-28ªPJT. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de declínio de atribuição de conversão
do Procedimento Preparatório em Inquérito Civil n° 21/2018(SIMP: 000165-029/2018), que versa sobre necessidade de
implantação/implementação de política pública de saúde mental na cidade de Teresina/PI.
3.2.152 Ofício 12ª PJ 0037/2020. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação da conversão da Notícia de Fato n°
75/2019(SIMP: 000186-027/2019), que objetiva apurar irregularidades na assistência prestada à criança diagnosticado com cardiopatia
congênita, internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital Infantil Lucídio Portela.
3.2.153 Ofício 12ª PJ 0036/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação da conversão da Notícia de Fato n°
52/2019(SIMP: 000117-027/2019), que objetiva acompanhar a regular dispensação do medicamento Leuprorrelina pela Farmácia de dispensação
do Estado. Bem como a realização da renovação do cadastro da referida paciente.
3.2.154 Memorando 38ª PJ n° 10/2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento das Notícia
de Fato n° 117/2019(SIMP: 000129-033/2019), com o objetivo de apurar suposta negativa de acompanhamento educacional ao pai da criança
Israel Judá Bonfim dos Reis, por parte da direção da E.M. Parque Itararé.
3.2.155 Memorando 38ª PJ n° 07/2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito
Civil n° 01/2020(SIMP: 000062-340/2019), para apurar denúncia de suposta evasão escolar de 65 alunos matriculados no CEEP Paulo Ferraz em
decorrência da situação de insegurança vivenciado no educandário.
3.2.156 Memorando 38ª PJ n° 9/2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato n° 133/2019(SIMP: 000157-033/2019), com o objetivo de apurar suposta negativa de matrícula da criança João Pedro Oliveira da Silva, na
E.M. Lunalva Costa e na E.M. Mário Quintana.
3.2.157 Ofício 12ª PJ 026/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 02/2020, a fim de acompanhar a Ação Civil Pública n° 0802886-98.2017.8.18.0140, que visa a realização de reformas
estruturais no Hospital Infantil Lucídio Portella(ampliação das unidades de terapia intensiva, reestruturação dos leitos e ampliação do Centro
Cirúrgico), bem como o aumento do seu aporte financeiro.
3.2.158 Ofício n° 10/2020-36ªPJ. Origem: 36ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Ação Civil Pública, no âmbito do
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inquérito Civil n° 13/2018(SIMP: 000281-019/2017), que versa sobre improbidade administrativa.
3.2.159 Ofício n° 34/2020-2ªPJ/SRN. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Procedimento Preparatório em Inquérito Civil n° 19/2019(SIMP: 000112-097/2018), para investigação coleta de informações, documentos,
perícias dentre outras provas.
3.2.160 Ofício n° 05/2020-2ªPJ/SRN. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do inquérito Civil n° 31/2014(SIMP: 000120-096/2016); n° 18/2018(SIMP: 000108-096/2018); n° 197/2018(SIMP: 000244-096/2017); n°
213/2018(SIMP: 0002654-096/2017).
3.2.161 Memorando n° 15/2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Administrativo SIMP n° 000008-033/2020, visando acompanhamento e fiscalização de Política, especialmente no que diz respeito ao
cumprimento das metas 1 e 2 do PME.
3.2.162 Ofício 12ª PJ n° 2283/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 94/2019(SIMP: 000127-027/2019).
3.2.163 Ofício 12ª PJ n° 0048/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 97/2019(SIMP: 000139-027/2019), a fim de apurar possíveis irregularidades no serviço de limpeza e desinfecção
da Maternidade Dona Evangelina Rosa.
3.2.164 Ofício 12ª PJ n° 0040/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório n° 61/2019, em Inquérito Civil n° 61/2019, que objetiva apurar possível existência de uma pactuação com o estado do
Maranhão(Timon, Matões, São Francisco do Maranhão), para atendimento de paciente na especialidade obstetrícia e neonatologia de alta
complexidade.
3.2.165 Memorando 38ª PJ n° 17/2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Notícia de Fato n°
131/2019(SIMP: 000155-033/2019), com o objetivo de apurar suposta negativa de matrícula da criança maria Luiza de oliveira , na E.M. Altina
Castelo Branco .
3.2.166 Memorando n° 13/2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento da Ação Civil Pública
n° 06/2019(SIMP: 000084-033/2019), tendo em vista, a desnecessária de remessa ao Conselho Superior do Ministério Público dos autos do
aludido procedimento, quando o caso seja judicializado.
3.2.167 Memorando n° 12/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Notícia de Fato n° 127/2019(SIMP:
000151-033/2019), para apurar suposta situação de indisciplina de aluno com deficiência matriculado na U. E. Monsenhor Raimundo Nanato
melo.
3.2.168 Ofício n° 021/2020. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao crime Organizado- GAECO/PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Procedimento de Investigação Criminal n°001/2019(SIMP: 000283-228/2018).
3.2.169 Ofício n° 075/2020-28ªPJT. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 17/2019(SIMP: 000199-029/2018), que versa sobre situação de vulnerabilidade e autonegligência da pessoa idosa, Francisca
Rodrigues da Silva.
3.2.170 Ofício n° 077/2020-28ªPJT. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 25/2019(SIMP: 00000-29/2019), que versa sobre situação de vulnerabilidade suportada por pessoa idosa, Rita de Cássia dos
Santos.
3.2.171 Ofício n° 011/2020. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório n° 021/2017(SIMP: 000123-034/2019), foi convertido em Inquérito Civil n° 001/2020.
3.2.172 Ofício PJ n° 0045/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório n° 62/2019, em Inquérito civil n° 62/2019, que objetiva a viabilizar a desinternação de paciente com alta hospitalar do hospital
Areolino de Abreu.
3.2.173 Ofício PJ n° 1203/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 40/2019, a fim de acompanhar a Ação de execução por Quantia Certa n° 0015453-11.2012.8.18.0140, que visa a promoção de
medidas que assegurem a implantação de 01(um), CAPSAD e 02(duas), Residências Terapêuticas no município de Teresina-PI.
3.2.174 Ofício 29ª PJ 1222/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 43/2019, a fim de acompanhar a Ação Civil Pública n° 0022842-52.2009.8.18.0140, que visa promover ações voltadas a garantir
o fornecimento de bolsas coletoras de boa qualidade aos pacientes assistidos pelo Programa de Estomizados da Fundação Municipal de Saúde e
a extinção do contrato firmado com a Empresa Hospifar Ind. E Com. Prod. Hospitalares.
3.2.175 Memorando n° 16/2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da notícia de fato
SIMP n° 000150-033/2019, versando sobre problemas supostamente vivenciados na Unidade Escolar Severiano Sousa.
3.2.176 Ofício n° 45/2020-2ª/SRN. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de
Ação Civil Pública n° 0800013-65.2020.8.18.0073, referente ao Procedimento Administrativo n° 38/2018.
3.2.178 Ofício n° 12/2020. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do inquérito Civil n°
17/2018(SIMP: 743-161/2018),que versa sobre abandono e degradação física de imóvel público de extrema relevância social, qual seja o Teatro
municipal Diniz Chaves, localizado em Esperantina-PI.
3.2.179 Ofício n° PJ 078/2020. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 47/2018(SIMP 000066-029/2017), que versa sobre situação de vulnerabilidade da pessoa com deficiência Elídio Pablo de
Sousa.
3.2.180 Ofício 12ª PJ n° 066/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Procedimento Administrativo n° 99/2019(SIMP: 000076-027/2019).
3.2.181 Ofício 12ª PJ n° 0051/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 107/2019(SIMP: 000147-027/2019), a fim de apurar possíveis irregularidades apontadas pela DIVISA no Relatório
de Inspeção Sanitária n° 151/2019, realizado no Centro Cirúrgico do hospital Infantil Lucídio Portela.
3.2.182 Ofício 12ª PJ n° 018/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 109/2019(SIMP: 000149-027/2019), a fim de apurar possíveis irregularidades apontadas pela DIVISA no Relatório
de Inspeção Sanitária n° 151/2019, realizado na farmácia do Hospital Infantil Lucídio Portela.
3.2.183 Ofício 12ª PJ n° 0049/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 105/2019(SIMP: 000145-027/2019), a fim de apurar possíveis irregularidades apontadas pela DIVISA no Relatório
de Inspeção Sanitária n° 151/2019, realizado na Unidade de Internação do hospital Infantil Lucídio Portela.
3.2.184 Ofício 12ª PJ n° 018/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 110/2019(SIMP: 000150-027/2019), a fim de apurar possíveis irregularidades apontadas pela DIVISA no Relatório
de no Relatório de Inspeção Sanitária n° 151/2019, realizado pelo setor de Serviço Radiodiagnóstico do Hospital Infantil Lucídio Portela.
3.2.185 Ofício n° 024/2020-PJCDH. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 027/2019(SIMP: 000119-034/2019).
3.2.186 Ofício 31ª PJ n° 21/2020. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato
n° 21/2019(SIMP: 000055-003/2019), que versa sobre corte de fornecimento de energia.
3.2.187 Ofício 31ª PJ n° 018/2020. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato
n° 23/2019(SIMP: 000057-003/2019), que versa sobre reclamação feita a Equatorial Piauí.
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3.2.188 Ofício 12ª PJ n° 0075/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do Inquérito Civil
n° 08/2015(SIMP: 000140-027/2015), a fim de apurar possíveis irregularidades quanto a falta d energia no Hospital Infantil Lucídio Portella- HILP.
3.2.189 Ofício 12ª PJ n° 018/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório n° 05/2020, a fim de apurar as ações implementadas pelo Estado do Piauí para a contenção de possíveis epidemias de dengue.
3.2.190 Ofício 12ª n° 0085/2020-12ªPJ. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Correição Interna iniciada
nos períodos de 20/01 a 19/02/2019).
3.2.191 Ofício 12ª PJ n° 064/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório n° 03/2020, a fim de acompanhar a doação voluntária de órgão para realização de transplante inter vivos.
3.2.192 Ofício 12ª PJ n° 063/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório n° 04/2020, a fim de acompanhar a doação voluntária de órgão para realização de transplante inter vivos.
3.2.193 Ofício 12ª PJ n° 2.270/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Recomendação Administrativa
n° 44/2019, dirigida ao Secretário de Estado da Saúde do Piauí, Sr. Florentino Alves Veras Neto, e à Gerente de Atuação à Saúde Mental, sra.
Virgínia Elaine Pinheiro da Silva, para que , no prazo de 60 dias, tomem providências para a adequação do Centro de Atuação Psicossocial
Infantil, "Dr. Martinelli Cavalca".
3.2.194 Ofício 12ª PJ n° 0055/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 111/2019(SIMP: 000151-027/2019), a fim de apurar possíveis irregularidades apontadas pela DIVISA no Relatório
de Inspeção Sanitária n° 151/2019, realizada no setor, de Lavanderia do hospital Infantil Lucídio Portella.
3.2.195 Ofício 12ª PJ 0052/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 106/2019(SIMP: 000146-027/2019), a fim de apurar irregularidades apontadas pela DIVISA, no Relatório de
Inspeção Sanitária n° 151/2019, realizado na Sala de Vacina do Hospital Infantil Lucídio Portella.
3.2.196 Ofício 12ª PJ n° 0053/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 108/2019(SIMP: 000148-027/2019), a fim de apurar irregularidades apontadas pela DIVISA, no Relatório de
Inspeção Sanitária n° 151/2019, realizado na Central de Material e Esterilização do Hospital Infantil Lucídio Portella.
3.2.197 Ofício 12ª PJ n° 0054/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Preparatório n° 112/2019(SIMP: 000152-027/2019), a fim de apurar possíveis irregularidades apontadas pela DIVISA, no
Relatório de Inspeção Sanitária n° 151/2019, realizada no setor de Saneamento do Hospital Infantil Lucídio Portella.
3.2.198 Memorando n° 18/2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato n°
134/2019(SIMP: 000158-033/2019), aberta com o objetivo de apurar denúncia sobre suposta negativa d matrícula à criança Amanda Valentina
Queiroz de oliveira na E. M. Altina Castelo Branco.
3.2.199 Memorando n° 20/2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato
SIMP n° 000005-033/2020, versando sobre negativa de matrícula na E. M. Eurípedes de Aguiar.
3.2.200 Ofício n° 014/2020-24ªPJ(W)/MPPI. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 007/2019(SIMP: 000061-172/2019), que tem como finalidade o cumprimento de Termo de Ajuste de Conduta n°
09/2019, a ser cumprido pela Fábrica de Ração Nutrial Ltda.
3.2.201 Ofício n° 22/2020-2ªPJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do inquérito
Civil n° 08/2019(SIMP: 01174-105/2018),que visa apurar as irregularidades encontradas no Relatório de Fiscalização n° 39037, realizado pela
Controladoria Geral da União, notadamente o eventual transporte irregular de combustíveis, pelo município de São Miguel Fidalgo.
3.2.202 Ofício n° 24/2020-2ªPJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do inquérito
Civil n° 42/2018(SIMP: 000855-105/2017), que visa apurar a omissão da Prefeitura de São Francisco do Piauí em atender o ofício requerido pela
Câmara Municipal.
3.2.203 Ofício n° 26/2020-2ªPJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do inquérito
Civil n° 44/2018(SIMP: 001388-105/2017), que visa apurar possível desvio de finalidade de bem público no município de Santa Rosa do Piauí.
3.2.204 Ofício n° 16/2020. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo do inquérito Civil n°
050/2018(SIMP: 000079-107/2017), que visa apurar a contratação irregular da empresa Alvorada Locações, Construções e Serviços por dispensa
de licitação, bem como a contratação de pessoas físicas para realização das atividades da referida empresa.
3.2.205 Ofício n° 112/2020-28ªPJT. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo do inquérito
Civil n° 78/2017(SIMP: 000106-029/2017), que versa sobre ausência de acessibilidade na Panificadora Ideal Riverside.
3.2.206 n° 12ª PJ Ofício n° 0134/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Ação Civil Pública n°
0832961-87.2019.8.18.01401 e 0836334-29.2019.8.18.0140, no âmbito do inquérito Civil n° 18/2019, para apurar possível contratação irregular,
bem como apurar a alegada situação de calamidade em que se encontram os hospitais públicos do Estado do Piauí.
3.2.207 Ofício n° 122/2020-28ªPJT. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 50/2018(SIMP: 000064-029/2018), sobre situação de vulnerabilidade de pessoa idosa.
3.2.208 Ofício n° 16/2020. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo do inquérito Civil n°
12/2018(SIMP: 000068-004/2018), com o objetivo de apurar a existência ou não de práticas infrativas às relações de consumo, por parte do
hospital Prontomed, especialmente no que diz respeito a má prestação de serviços e ao número inadequado de fisioterapeutas em atuação nos
leitos das UTIs.
3.2.209 Ofício 29ª PJ n° 052/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 059/2019(SIMP: 000106-030/5019), para apurar possíveis irregularidades quanto a falta de recursos básicos e
humanos na Maternidade Wall Ferraz- CIAMCA.
3.2.210 Ofício 29ª PJ n° 051/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação prorrogação do Procedimento
Preparatório n° 060/2019(SIMP: 000185-030/2019), para apurar irregularidades em face da demora para correção de problemas na rede
pneumática de gases da Maternidade Wall Ferraz, mormente atraso em adequações essenciais na UTIN.
3.2.211 Ofício 29ª n° 048/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação prorrogação de instauração do
Procedimento Preparatório n° 004/2020, para apurar irregularidades quanto à demora para marcação de consulta com médico cardiologista a
paciente idoso, cardíaco, diabético e hipertenso, na Rede Pública de Saúde.
3.2.212 Ofício 29ª n° 045/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato n°
105/2019(SIMP: 000210-030/2019), com a finalidade de apurar irregularidades na demora para agendamento de consulta de retorno com médico
Ortopedista no Hospital Lineu Araújo- CISLA.
3.2.213 Ofício 29ª n° 068/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação das Notícia de Fato n°
111/2019(SIMP: 000236-030/2019), objetivando viabilizar a concessão de malha cirúrgica para paciente menor de idade.
3.2.214 Ofício 29ª n° 062/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo da Notícia de
Fato n° 110/2019(SIMP: 000231-030/2019), objetivando apurar irregularidades quanto à insuficiência de profissionais na Unidade Básica de
Saúde do Monte Castelo.
3.2.215 Ofício 29ª n° 059/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato n°
112/2019(SIMP: 000237-030/2019), com finalidade de apurar irregularidades quanto a demora para agendamento de consulta com médico
gastroenterologista, na Rede Pública Municipal de Saúde.
3.2.216 Ofício n° 040/2020-PJCDH. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil
n° 001/2018(SIMP: 000013-034/2017), em face do ajuizamento da Ação Civil Pública n° 0834535-48.2019.18.0140, que versa sobre ausência ou
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precariedade na prestação de serviços destinados a população de rua, notadamente quanto ao abrigamento de caráter contínuo da população de
rua, notadamente quanto ao abrigamento de caráter contínuo da população em situação de rua.
3.2.217 Ofício n° 37/2020-2ªPJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Ação Civil n° 080002866.2020.8.18.0030, no âmbito do Inquérito Civil n° 24/2016, objetivando prevenir danos graves ao meio ambiente e à sociedade, pretendendo que
seja imposta aos requeridos a obrigação de fazer consistente em incluir na LOA recursos orçamentários para execução do plano de segurança da
Barragem previsto na Lei n° 12.334/2010 e sua respectiva finalização.
3.2.218 Ofício n° 62/2020-2ªPJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Inquérito
Civil n° 032/2018(SIMP: 000030-107/2018), que visa apurar irregularidades encontradas por meio do Relatório de Fiscalização n° 201701313 do
Ministério da Transparência e CGU, no município de Oeiras-PI.
3.2.219 Ofício n° 61/2020-2ªPJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Inquérito
Civil n° 072/2018(SIMP: 000060-107/2018), que visa apurar irregularidades na escolha dos beneficiários do Programa " Minha Casa Minha Vida",
pelo município de Oeiras-PI.
3.2.220 Ofício n° 40/2020-2ªPJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Inquérito
Civil n° 82/2018(SIMP: 001155-105/2018), que visa apurar possíveis irregularidades na Prefeitura de São João da Vajota/PI, quanto a
contratação temporária de médicos, o descumprimento da carga horário destes, como a diferença.
3.2.221 Ofício n° 78/2020-2ªPJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo do inquérito Civil
n° 074/2018(SIMP: 000062-107/2018), que visa apurar os focos de queimadas em terrenos baldios no município de Oeiras/PI.
3.2.222 Ofício n° 79/2020-2ªPJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo do inquérito Civil
n° 16/2018(SIMP: 001318-105/2017), que visa apurar a efetiva prestação de serviços públicos por parte do servidor, Edivaldo de Oliveira Borges
no município de São João da Varjota/PI.
3.2.223 Ofício n° 81/2020-2ªPJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo do inquérito Civil
n° 080/2018(SIMP: 001244-105/2018), que visa apurar possível acumulação irregular de cargos pela servidora, Sebastiana Maria Lima Tapety na
Prefeitura Municipal de Oeiras/PI.
3.2.224 Ofício n° 038/2019-PJCDH. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo com vistas ao cumprimento integral da Lei Estadual n° 6.344/2013, que dispõe sobre a reserva de 5% das vagas de emprego na
área de construção e prestação de serviços para os agressores do sistema prisional e cumpridores de medidas de segurança e penas
alternativas.
3.2.225 Ofício n° 33/2020-2ªPJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de inquérito Civil n°
096/20199(SIMP: 000044-107/2018), visando acompanhar o efetivo cumprimento da lei 12.305/2010(Política Nacional de Resíduos Sólidos), pelo
município de São Francisco do Piauí.
3.2.226 Ofício n° 07/2020-4ªPJO. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 062/2019(SIMP: 000120-109/2019), visando aplicar medidas de proteção ao adolescente David Dayloran Sousa Cruz, que lhe
assegure uma vida livre de quaisquer formas de exploração ou negligência, o exercício do direito à educação e condições para seu integral
desenvolvimento.
3.2.227 Ofício n° 289/2019-PJ- Avelino Lopes. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato n° 29/2019(SIMP: 383-210/2019), que versa sobre declaração de Sr. Antenor Rocha de Sousa, informando que foram realizados
empréstimos consignados em seu nome com os bancos Bradesco e Banco Bom Sucesso, sem o seu consentimento.
3.2.228 Ofício 31ªPJ n° 45/2020. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 04/2019(SIMP: 000014-003/2019), para acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com
Escola Casa do Silêncio.
3.2.229 Ofício 31ªPJ n° 46/2020. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 01/2019(SIMP: 000008-003/2019), para acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o
Colégio Cristo Reino.
3.2.230 Ofício 31ªPJ n° 43/2020. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 43/2018(SIMP: 000107-003/2018), para acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a
Escola Risonha.
3.2.231 Ofício 31ªPJ n° 48/2020. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 02/2019(SIMP: 00011-003/2019), para acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com
Centro Educacional Nossa Senhora de Aparecida.
3.2.232 Memorando 38ªPJ n° 24/2020. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato n° 120/2019(SIMP: 000135-033/2019), aberta com o objetivo de apurar suposta falta de acompanhante para o aluno Davi reis Sousa, E. M.
Areias.
3.2.233 Memorando 38ªPJ n° 23/2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato n° 135/2019(SIMP: 000159-033/2019), aberta com o objetivo de apurar suposta negativa de matrícula a criança com autismo
no Colégio CPI.
3.2.234 Memorando 38ªPJ n° 21/2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000015-033/2020, visando acompanhamento e fiscalização de política política, especialmente no que diz
respeito ao cumprimento de parte da Meta 3 do PME.
3.2.235 Ofício n° 127/2020-28ªPJT. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 24/2019(SIMP: 000153-029/2018), que versa sobre abuso financeiro suportado por pessoa com deficiência.
3.2.236 Ofício n° 125/2020-28ªPJT. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 36/2019(SIMP: 000054-029/2019), que versa sobre institucionalização de pessoa idosa.
3.2.237 Ofício n° 123/2020-28ªPJT. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 04/2019(SIMP: 000014-029/2019), que versa sobre demora na expedição de equipamentos para criança com microcefalia.
3.2.238 Ofício n° 124/2020-28ªPJT. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 08/2018(SIMP: 000064-029/2017), para verificar as condições no atendimento prestado ao adolescente com deficiência Antônio
Marcos Vinícios de M. Santos junto a APADA.
3.2.239 Memorando n° 05/2020-27ªPJ. Origem: 27ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 22/2019(SIMP: 000014-113/2019), com o objetivo de averiguar supostas irregularidades no processo eleitoral da
Associação de pais e Amigos dos Excepcionais de Teresina- APAE.
3.2.240 Ofício 12ª PJ n° 0135/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório n° 71/2019 em Inquérito Civil n° 71/2020(SIMP: 000094-027/2019), que objetiva apurar as suspensão das cirurgias de transplantes
de órgãos no âmbito do Hospital Getúlio Vargas- HGV.
3.2.241 Ofício 12ª PJ 00100/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato n°
57/20199(SIMP:00128-0272019), em Procedimento Preparatório n° 07/2020, que objetiva apurar possíveis irregularidades no atendimento a
paciente no Hospital Areolino de Abreu.
3.2.242 Ofício 12ª n° 0083/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório n° 64/2019, em Inquérito Civil n° 64/2020, que objetiva apurar a ausência d acompanhamento pré-natal de alto risco nas cidades do
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interior do Piauí e ampliação do serviço na capital.
3.2.243 Ofício 12ª n° 0110/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da Notícia
de Fato n° 001/2020(SIMP: 000003-027/2020), instaurado em razão de declaração prestada pela Sra Maria do Socorro Gonçalves Santos, filha
da paciente Sra Luzia Maria da Conceição, que solicitou providências para a efetiva realização de procedimento cirúrgico no Hospital Getúlio
Vargas do qual a paciente necessita.
3.2.244 Ofício 12ª PJ n° 159/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 01/2018(SIMP: 000001-027/2018), instaurado a fim de acompanhar a tramitação da Ação Civil Público n°
1002178-69.2017.4.01.4000, que trata da demanda reprimida para o serviço de neurologia no Estado do Piauí.
3.2.245 Ofício 12ª n° 0133/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Inquérito
Civil n° 18/2017(SIMP: 00056-027/2017), instaurado a fim de apurar irregularidades na disponibilização de serviço de fisioterapia na Maternidade
Dona Evangelina Rosa- MDER.
3.2.246 Ofício 12ª n° 0161/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório n° 75/2019 em Inquérito Civil n° 75/2019(SIMP: 000097-027/2019), a fim de acompanhar as ações da Secretaria de Estado da
Saúde do Piauí no combate e prevenção à doença de mormo, especialmente após a constatação de animal enfermo no Hospital Universitário da
UFPI.
3.2.247 Ofício 12ª n° 164/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 21/2018(SIMP: 000214-027/2018), instaurado a fim de acompanhar a tramitação da Ação Civil Pública n° 999716.2013.4.01.4000, na 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Piauí, que versa sobre o atraso no pagamento das parcelas ao
Programa de Tratamento Fora do Domicílio.
3.2.248 Ofício 12ª n° 0142/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Inquérito
Civil n° 27/2018(SIMP: 000047-027/2018).
3.2.249 Ofício 12ª n° 0145/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatória n° 69/2019, em Inquérito Civil n° 69/2020(SIMP: 000035-027/2019), instaurado em razão de Notícia encaminhada por
meio do Memorando n° 68/2015 e cópia do laudo médico, a fim de apurar suposto fato ilícito em face de lactante.
3.2.250 Ofício 12ª n° 0117/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato
n° 65/2019(SIMP: 000161-027/2019), em razão de denúncia prestada por médico obstetra, que relatou a falta de fios básicos para a realização
de partos cesarianos, bem como de Ocitocina, na Maternidade Dona Evangelina Rosa.
3.2.251 Ofício 12ª n° 0137/2020. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação prorrogação de conversão do
Procedimento Preparatório n° 76/2019 em Inquérito Civil n° 76/2020(SIMP: 000099-027/2019), que objetiva de apurar o desabastecimento de
colírios, bem como a existência de aparelhos danificados na Clínica Oftalmológica do Hospital Getúlio Vargas- HGV.
3.2.252 Ofício 12ª n° 0157/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 119/2019(SIMP: 000160-027/2019), a fim de apurar possíveis irregularidades no atendimento ás demandas do
conselho Estadual de Saúde do Estado do Piauí pela Secretaria de Estado da Saúde.
3.2.253 Ofício n° 047/2020-PJCD. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo do inquérito
Civil n° 002/2019(SIMP:000154-034/2018).
3.2.254 Ofício n° 053/2020. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo do inquérito Civil n°
012/2019(SIMP: 000045-034/2018).
3.2.255 Ofício n° 051/2020. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 044/2019(SIMP: 0002000-034/2019).
3.2.256 Ofício 12ª PJ n° 0175/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório n° 08/2020(SIMP: 000012-027/2020), a fim de acompanhar e fiscalizar a aquisição pela SESAPI de 14 torres de videolaparoscopia
para hospitais do estado do Piauí.
3.2.257 Ofício 12ª PJ n° 0095/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prazo da notícia de Fato n°
80/2019(SIMP: 000193-027/2019), instaurado a fim de viabilizar a regular dispensação do farmáco Somatropina, do qual o paciente necessita.
3.2.258 Ofício 12ª PJ n° 0188/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato n° 80/2019(SIMP: 000193-027/2019), a fim de viabilizar a regular dispensação do fármaco Somatropina do qual o paciente Heitor Carvalho
Sirqueira necessita.
3.2.259 Ofício 12ª PJ n° 0191/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato n° 73/2019(SIMP: 000179-027/2019), com o propósito de apurar irregulares na dispensação do fármaco Ciclosporina 50 mg a paciente
cadastrado na Farmácia de Dispensação do Componete Especializado.
3.2.260 Ofício 12ª PJ n° 0181/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 18/2019(SIMP: 000159-027/2019), a fim de apurar irregularidades na suspensão do atendimento de exames de
procedimentos de endoscopia, por tempo indeterminado, em razão de equipamento danificado, sem condições de uso, Hospital Getúlio vargas.
3.2.261 Ofício 12ª PJ n° 0096/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
n° 64/2019(SIMP: 00157-027/2019), em Procedimento Preparatório n° 06/2020, que objetiva apurar irregularidades na remoção de profissional de
enfermagem do Hospital Infantil Lucídio Portella.
3.2.262 Ofício 12ª PJ n° 121/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 001/2020, a fim de acompanhar e fiscalizar o regular fornecimento de Dieta nutricionalmente Completa à paciente idosa,
conforme determina a sentença proferida nos autos do mandato de Segurança n° 0809032-59.2018.8.18.0140.
3.2.265 Ofício n° 132/2020-28ªPJT. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo de
Procedimento Administrativo n° 63/2018(SIMP: 000089-029/2018), que versa sobre negligência a pessoa idosa.
3.2.266 Ofício n° 66/2020-2ªPJ/SRN. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativa n° 14/2019(SIMP: 000124-096/2019), objetivando apurar supostas irregularidades no fornecimento dos
medicamentos, insumos e passagens de ônibus para tratamento médico da menor Isabela Nunes da Costa por parte do município de Várzea
Branca/PI.
3.2.267 Ofício n° 107/2020-2ªPJ/SRN. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento do
Inquérito Civil n° 154/2018(SIMP: 000007-096/2016), que versa sobre improbidade administrativa.
3.2.268 Memorando n° 25/2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato n°
09/2020(SIMP: 000010-033/2020), aberta com o objetivo de apurar suposta negativa de matrícula na U.E.Darcy Araújo.
3.2.269 Ofício n° 021/2020-10ªPJ/NUPEVID. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa n° 001/2020, que busca otimizar as investigações policiais no âmbito da Delegacia de Defesa dos Direitos das Mulheres na
Comarca de Teresina-PI.
3.2.270 Memorando n° 27/2020. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato n°
14/2020(SIMP: 000017-033/2020), aberta com o objetivo de apurar suposta final de professores nas escolas estaduais do Piauí.
3.2.271 Ofício n° 28/2020-2ªPJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil n°
094/2019(SIMP: 000025-107/2018), visando identificar, recomendar e acompanhar atos tendentes e solucionar os problemas encontrados no
Relatório de Fiscalização n° 201701313 do Ministério da Transparência e CGU.
3.2.72 Ofício n° 101/2020-2ªPJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do inquérito Civil n°
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02/2020(SIMP: 000383-107/2019), visando apurar possível pagamentos irregulares por parte da Prefeitura Municipal de São João da Varjota, em
favor de Maria Lúcia de O. Gonçalves, Chefe de Sessão de Propaganda, causando prejuízo ao erário.
3.2.273 Ofício n° 202/2020-2ªPJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Ação Cível Pública Cível n°
0800179-32.2020.8.18.0030, que te por objeto apurar possíveis irregularidades na realização do evento carnavalesco(Bloco " Agente Agita"), que
ocorre nas imediações na igreja Nossa senhora do rosário, cidade de Oeiras/PI.
3.2.274 Ofício n° 160/2020-2ªPJ/SRN. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de instauração da
Correição Interna Anual de 2020, em observância ao disposto no ato conjunto PGJ/CGMP-PI n° 01/2017.
3.2.275 Ofício n° 159/2020-2ªPJ/SRN. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo dos inquéritos Civis n° 01/2016(SIMP: 000024-096/2016), n ° 116/2018(SIMP: 000010-096/2014), n° 212/2018(SIMP: 000089-097/2018), e
n° 223/82018(SIMP: 000075-097/2018).
3.2.276 Ofício n° 152/2020-2ªPJ/SRN. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação instauração do
Inquérito Civil n° 04/2020(SIMP: 000108-096/2019), que versa suposto direcionamento de licitação , e n° 06/2020(SIMP: 000186-096/2019), que
versa sobre suposto ato de improbidade administrativa.
3.2.277 Ofício n° 201/2020-2ªPJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Ação Civil Pública n° 080009798.2020.8.18.0030, que tem por objeto apurar possíveis irregularidades nas diárias de viagem solicitadas à Câmara Municipal de São Francisco
do Piauí-PI.
3.2.278 Ofício n° 117/2020-4ªPJO. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 04/2020(SIMP: 000014-109/2020), visando apurar as condições de oferta do serviço Público de educação no município de São
miguel do Fidalgo/PI, bem como o eventual fechamento de escolas sem observância de prévio procedimento de nucleação.
3.2.279 Ofício n° 159/2020. Origem: 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP n° 001005-055/2018, que versa sobre reconhecimento de paternidade.
3.2.280 Ofício n° 186/2020-2ªPJO. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil n°
08/2020(SIMP: 000029-107/2020), com o fito de apurar possíveis irregularidades na construção irregular do loteamento urbano situado nas
proximidades do Morro do Leme, denominado Loteamento " Zé Moura", de suposta propriedade de José de Moura Leal.
3.2.281 Ofício 32ª PJ n° 82/2020. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de encaminhamento do Termo de
Ajustamento assinado entre a 32ª Promotoria de Justiça de Teresina e a kalor Produções propaganda e marketing LTDA, com o objetivo de
disponibilizar meia entrada e meia entrada solidária no show "Jorge e Matheus".
3.2.282 Ofício 32ª PJ n° 085/2020. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de encaminhamento do Termo de
Ajustamento assinado entre a 32ª promotoria de Justiça de Teresina e a Sousa e Lustosa Ltda(Umburana Educação), com o objetivo de
disponibilizar meia entrada e meia entrada solidária na palestra " Perspectivas Para o Brasil 2020".
3.2.283 Ofício 32ª PJ n° 086/2020. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo SIMP n° 00011-004/2020, com o objetivo de acompanhar o cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta
celebrado entre a 32ª Promotoria de Justiça de Teresina e a empresa Sousa e Lustosa Ltda(Umburana Educação), com o objetivo de
disponibilizar meia entrada e meia entrada solidária na palestra " Perspectivas Para o Brasil 2020".
3.2.284 Ofício 32ª PJ n° 083/2020. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000010-004/2020, com o objetivo de acompanhar o cumprimento das cláusulas de Termo de Ajustamento
de Conduta celebrado entre a Kalor Produções propaganda e Marketing Ltda e o Ministério Público do Estado do Piauí, referentes a
disponibilização de ingresso meia entrada e meia entrada solidária para o show "Jorge e Matheus", que ocorrerá dia 17 de março, em TeresinaPI.
3.2.285 Ofício PJ n° 0391/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório n° 09/2020(SIMP: 000023-027/2020), a fim de acompanhar a doação voluntária de órgão para a realização de transplante inter
vivos.
3.2.286 Ofício 12ª PJ n° 0386/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório n° 12/2020(SIMP: 000022-027/2020), a fim de acompanhar a doação voluntária de órgão para realização de transplante inter vivos.
3.2.287 Ofício 12ª PJ n° 0465/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 017/2017(SIMP: 000071-027/2017).
3.2.288 Ofício 12ª PJ n° 0399/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Recomendação Administrativa
n° 02/2020, dirigida ao Secretário de Estado da Saúde, Sr. Florentino Alves Veras Neto, e ao Presidente do Conselho Estadual de Saúde, Sr.
João da Cruz Cabral, para que adotem as medidas necessárias a fim de adequar a estrutura física e o funcionamento do Conselho Estadual de
Saúde para o efetivo cumprimento d seu ofício maior, qual seja, o controle social da saúde pública.
3.2.289 Ofício 12ª PJ n° 0396/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Procedimento Preparatório n°
77/2019 em Inquérito Civil n° 77/2019(SIMP: 000102-027/2019), a fim de instaurar as ações desenvolvidas e efetivo cumprimento do ofício maior
do Conselho Estadual de Saúde do Piauí- o controle social da saúde pública.
3.2.290 Ofício n° 220/2020-28ªPJT. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 06/2018(SIMP: 000176-029/2017), que versa sobre situação de vulnerabilidade de idosa.
3.2.291 Ofício n° 221/2020-28ªPJT. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 13/2019(SIMP: 0000439-150/2018), que versa sobre idoso em situação de risco.
3.2.292 Memorando 38ª PJ n° 49/2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato n° 128/2019(SIMP: 000152-033/2019), aberta com o objetivo de apurar suposta exclusão de alunos com deficiência da aplicação da prova
do SAETHE, na E.M. Hindemburgo Dobal.
3.2.293 Memorando 38ª PJ n° 48/2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato n° 126/2019(SIMP: 00130-340/2019), aberta com o objetivo de apurar suposta irregularidade no transporte escolar de crianças com
deficiência.
3.2.294 Ofício n° 81/2020. Origem: Programa de Proteção e Defesa do Consumidor-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo SIMP n° 000181-002/2020, contra a empresa Equatorial Piauí Distribuidora de Energia.
3.2.295 Ofício 12ª PJ n° 0422/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
inquérito Civil n° 012/2017(SIMP: 000049-027/2017), a fim de apurar irregularidades e o funcionamento de Serviço Residencial Terapêutico a ser
implantado no bairro Macaúba, de gestão estadual.
3.2.296 Ofício 12ª PJ n° 0420/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto:comunicação de prorrogação de prazo do
inquérito Civil n° 011/2017(SIMP: 000047-027/2017), que versa sobre realização da Audiência Extrajudicial na data de 13 de fevereiro de 2020, a
fim de debater sobre as atuais condições dos serviços residenciais terapêuticos geridos pela SESAPI.
3.2.297 Ofício 12ª n° 0421/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo do inquérito
Civil n° 016/2017(SIMP: 000072-027/2017), a fim de apurar irregularidades e a adequação do funcionamento do Serviço Residencial Terapêutico
implantado na rua Jacob Almendra, nº 257, bairro Porenquanto, de gestão estadual, às normas sanitárias.
3.2.298 Ofício 32ª PJ n° 97/2020. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo SIMP n° 000022-004/2020, com o objetivo de apurar a suposta existência de práticas ofensivas ao direito da consumidora Mari
Genoveva da Silva, por parte do plano de saúde Unimed Teresina- Cooperativa de Trabalho Médico, que alterou injustificadamente seu serviço
de Home Care.
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3.2.299 Ofício 29ª PJ n° 360/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório n° 006/2020, a fim de viabilizar atendimento psiquiátrico a um paciente que apresente comportamento agressivo e dependência
química, através da gerência de saúde Mental.
3.2.300 Ofício 29ª PJ n° 370/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório n° 007/2020, a fim de apurar possível incompatibilidade do quadro clínico apresentado com o que consta no Sistema
de Regulação de paciente que foi encaminhada do Hospital de Regeneração para o Hospital Geral do Buenos Aires.
3.2.301 Ofício 29ª n° 351/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da Notícia de
Fato n° 117/2020(SIMP: 000257-030/2019), para apurar possíveis irregularidades quanto a demora injustificada para marcação de consulta com
médico Reumatologista, através da Rede Pública de Saúde
3.2.302 Ofício 31ª PJ n° 110/2020. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 02/2018(SIMP: 000030-003/2018), para acompanhamento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a
Escola Cidadão Cidadã.
3.2.303 Ofício n° 271/2020. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo do Inquérito Civil
SIMP n° 000099-65/2018, com a finalidade de fiscalizar as falhas estruturais do Abrigo São José, localizado no município de Parnaíba-PI.
3.2.304 Memorando n° 54/2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato n°
32/2020(SIMP: 000032-033/2020), aberta com o objetivo de apurar a suposta negativa de matrícula à criança Nathyelle Geovana Sousa Costa no
CMEI Thereza Christina.
3.2.305 Memorando n° 53/2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato n°
22/2020(SIMP: 000025-033/2020), aberta com o objetivo de apurar a suposta ausência de intérprete de libras na E. M. H. Dobal.
3.2.306 Ofício n° 185/2020-2ªPJ/SRN. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do inquérito Civil n° 163/2018(SIMP: 000076-096/2017), para investigar o descumprimento das normas referente ao direito de vizinhança e
à poluição sonora por parte do clube Xamegão.
3.2.307 Ofício 12ª n° 0548/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do inquérito
Civil n° 35/2018(SIMP: 00130-027/2018).
3.2.308 Ofício 12ª PJ n° 0497/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório n° 88/2019, em Inquérito Civil n° 88/2019(SIMP: 000123-027/2019), instaurado a fim de apurar a correta utilização dos recursos
provenientes de emendas parlamentares(14 milhões), destinadas ao Hospital Getúlio Vargas.
3.2.309 Ofício 12ª PJ n° 0543/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo da Notícia
de Fato n° 04/2020(SIMP: 0000008-027/2020), quer versa sobre notícia de falta de vacina acelular no Hospital Infantil Lucídio Portela.
3.2.310 Ofício 12ª PJ n° 487/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório em Inquérito Civil Público n° 048/2019(SIMP: 000072-027/2019), a fim de fiscalizar o cumprimento do Contrato Administrativo n°
311/2017, referente à prestação de serviços de publicidade, celebrado pela Secretaria de Estado da saúde do Piauí.
3.2.311 Ofício 12ª n° 486/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório em Inquérito Civil n° 093/2019(SIMP: 000104-311/2019), a fim de apurar violência obstétrica ocorrida na Maternidade Dona
Evangelina Rosa- MDER.
3.2.312 Ofício 12ª n° 0491/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório n° 65/2019, em Inquérito Civil n° 65/2019(SIMP: 000379-027/2019), a fim de apurar irregularidades quanto ao não pagamento de
obrigações legais do exercício financeiro de 2014 por parte da SESAPI.
3.2.313 Ofício 12ª n° 0484/2020. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do inquérito
Civil n° 05/2018(SIMP: 000004-027/2018), a fim de investigar e fomentar a publicidade, pelos hospitais públicos e privados da rede estadual, de
informações concernentes ao cumprimento de requisitos demostrativos do controle de infecção hospitalar.
3.2.314 Ofício 12ª PJ n° 0494/2020. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 01/2019(SIMP: 00005-027/2019), que versa sobre apurar e fiscalizar a dispensação do medicamento TOPMAX 25mg à paciente
portadora de epilepsia.
3.2.315 Ofício 12ª PJ n° 0553/2020. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório n° 82/2019, em Inquérito Civil n° 82/2019(SIMP: 000111-027/2019), que versa sobre irregularidades no fornecimento de alimentação
para parturientes e acompanhantes da Maternidade Dona Evangelina Rosa.
3.2.316 Ofício 29ª PJ n° 416/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório n° 08/2020, objetivando apurar possível negligência médica por parte dos profissionais do Hospital de Urgência de Teresina- HUT no
atendimento a um paciente oncológico.
3.2.317 Ofício 29ª PJ n° 384/2020. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 031/2020, a fim de acompanhar o mandado de segurança n° 0804302-05.2018.8.18.0140, que visa garantir a dispensação de
alimentação Especial a uma paciente portadora de paralisia cerebral.
3.2.318 Ofício 29ª PJ n° 380/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão de Procedimento
Preparatório n° 037/2019 no Inquérito Civil n° 037/2019(SIMP: 000072-030/20019), que tem por objeto apurar possíveis irregularidades no
atendimento dispensado a uma paciente idosa no Hospital de Urgência de Teresina- HUT.
3.2.319 Ofício 29ª n° 395/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 033/2020, a fim de acompanhar o mandado de segurança n° 0807940-80.2017.8.18.0140, que visa garantir a realização de
consulta com médico oftalmologista e dos exames: USG da região inguinal esquerda, esofagogastroduodenoscopia, USG de abdome superior e
tomografia de tórax reumatologista a paciente acometido de esquizofrenia, hepatite C, complicações pulmonares, epigastralgia e hérnia inguinal.
3.2.320 Ofício 29ª n° 397/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 032/2020, afim de acompanhar o Mandado de Segurança n° 0805393-67.2017.8.18.0140, que visa garantir a realização de
consulta médica nas especialidades de Neurologia, Ortopedia,Dermatologia, Reumatologia e Ginecologia e dos exames de Radiografia
Panorâmica da Coluna, Escanometria e US Transvaginal a paciente que aguardava há meses na fila de espera do SUS, sem nenhum tipo de
retorno por parte da Central de Regulação.
3.2.321 Memorando n° 52/2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato n°
26/2020(SIMP: 000029-033/2020), aberta com o objetivo de apurar a suposta negativa de matrícula à adolescente com deficiência na E.M.
Galileu Veloso.
3.2.322 Ofício 12ª n° 0566/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório n° 13/2020(SIMP: 000030-027/2020), a fim de apurar possível atuação irregular do serviço de banco de sangue e hemoterapia
privado.
3.2.323 Ofício 29ª PJ n° 256/2020. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 037/2020, a fim de acompanhar e fiscalizar a dispensação dos medicamentos Diovan Anlo Fix 320/10mg, Higroton 25mg,
Neblock 5mg, e Rosulib 10mg a paciente com Hipertensão Arterial Sistêmica Estado 3, Diabetes mellitus tipo 2 e Dislipidemia, conforme sentença
proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 0030287-48.2014.8.1860140.
3.2.324 Ofício n° 117/2020-PJCDH. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 020/2020(SIMP: 000020-034/2020).
3.2.325 Ofício 29ª PJ n° 286/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
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Administrativo n° 045/2020, a fim de de acompanhar o Mandado de Segurança n° 0806069-44.2019.8.18.0140, que visa assegurar a
dispensação de suporte O2, garrafa para nutrição enteral e equipo para alimentação enteral a paciente portador de paralisia cerebral, demência,
evoluindo com dispneia frequente, secreção nasal e oral em grande quantidade, disfágico, com dificuldade de deglutinação e impossibilitado de
se alimentar por via oral.
3.2.326 Ofício 29ª PJ n° 299/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 042/2020, a fim de acompanhar o Mandado de Segurança n° 0821808-57.2019.8.18.0140, que visa assegurar a dispensação
do medicamento Oxcarbazepina 300mg/ml a paciente acometida de lesão cerebral do tipo Esclerose Hipcampal Temporal Mesial Direta.
3.2.327 Ofício 29ª PJ n° 272/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 038/2020, a fim de acompanhar e fiscalizar a dispensação de dieta nutricionalmente completa (Soya/Danone), a paciente
portador de Paralisia Infantil e Cerebral com Pneumonia Crônica.
3.2.328 Ofício 29ª PJ n° 290/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 044/2020, a fim de acompanhar o Mandado de segurança n° 0805515-12.2019.8.18.0140, que visa assegurar a realização de
consulta com médico neuropediatra a paciente que apresenta hiperatividade e déficit escolar.
3.2.329 Ofício 29ª PJ n° 253/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 036/2020, a fim de acompanhar o Mandado de Segurança n° 0017014-02.2014.8.18.0140, que objetiva viabilizar a internação
de paciente portador de trastorno mental e déficit intelectual em Residência Terapêutica Municipal ou Clínica Privada, custeada pelo município de
Teresina/PI.
3.2.330 Ofício 29ª n° 268/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 048/2020, a fim de acompanhar e fiscalizar a dispensação de dieta em pó de proteína isolada de soja, rica em Isoflavonas,
nutricionalmente completa e normacalórica na diluição padrão, a paciente menor de idade e portadora de tetraplegia.
3.2.331 Ofício 12ª PJ n° 0574/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato n° 02/20209(SIMP: 000009-027/2020), que versa sobre declaração prestada pela Sra. Anna Paula Lima dos Santos que solicitou
providências para o agendamento da avaliação pela junta médica em Recife e compra dos bilhetes aéreos pelo TFD, de que o paciente Leonilson
Nunes da Silva necessita.
3.2.332 Ofício 12ª PJ n° 0572/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato n° 05/2020(SIMP: 000017-027/2020), instaurada em razão de denúncia ofertada sobre demora na realização de cirurgia de
paciente no Hospital Getúlio Vargas.
3.2.333 Ofício 12ª PJ n° 140/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 040/2020, a fim de acompanhar o Mandado de Segurança n° 0014717-22.2014.8.18.0140, que visa garantir a dispensação do
medicamento Retemic 5mg(Cloridato de oxibutinina), a paciente que possui Bexiga Neurogência secundária a Mielomeningocele.
3.2.334 Ofício 29ª PJ n° 248/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 046/2020, a fim de acompanhar o Mandado de Segurança n° 0017621-54.2010.8.18.0140, que visa garantir a dispensação do
medicamento Ursacol 300mg a paciente portador de Cirrose Biliar Primária.
3.2.335 Ofício 29ª PJ n° 262/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 049/2020, a fim de acompanhar e fiscalizar a dispensação do medicamento Vesomni a paciente com sérias sequelas na coluna
vertebral e na próstata, sendo as sequelas desta última desencadeadas por uma cirurgia.
4. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TERESINA (PI), 17 DE JUNHO DE 2020.
RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ12171
PORTARIA PGJ/PI Nº 1156/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
SUSPENDER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí 30 (trinta) dias de férias da Promotora de Justiça
GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA, titular da 31ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 2º período do exercício de 2020,
previstas para o período de 01 a 30 de julho de 2020, conforme escala publicada no DEMPPI n° 543, de 13/12/2019, ficando os 30 (trinta) dias
para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 16 de junho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1157/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ nº 1152/2020 quanto ao cargo comissionado mencionado, para constar o seguinte: "NOMEAR CARLA ADRIANA
MESQUITA COSTA, CPF nº 603.914.553-62, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça (CC-01), junto à
Promotoria de Justiça de Barro Duro. "
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 17 de junho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
ANEXO ÚNICO
1. GRUPO REGIONAL DE TERESINA - EIXO TEMÁTICO SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PRISIONAL
MAT.

NOME

LOTAÇÃO

15448

LARISSA MENDES RODRIGUES

17ª PJ TERESINA

15172

LEYLANE EMANUELLE ARAUJO DE CARVALHO

17ª PJ TERESINA

2. SECRETARIA UNIFICADA DE PICOS
MAT.

NOME

LOTAÇÃO
Página 20

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 656 Disponibilização: Quarta-feira, 17 de Junho de 2020 Publicação: Quinta-feira, 18 de Junho de 2020

15469

KARINE SANTOS ARAUJO LUZ

11ª PJ TERESINA

15286

LUARA CRISTINA DOS SANTOS REIS

11ª PJ TERESINA

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de junho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1158/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV,
alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, e considerando a solicitação contida no Ofício nº
68/2020, da 36ª Promotoria de Justiça de Teresina, protocolo e-doc nº 07010081849202058,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR, titular da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar no
Processo Judicial nº 0013642- 11.2015.8.18.0140 - SIMP: 001839-019/2017, em trâmite na 36ª Promotoria de Justiça de Teresina, em razão de
suspeição arguida pelos Promotores de Justiça titulares da 44ª e 36ª Promotorias de Justiça de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 17 de junho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1159/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a
solicitação oriunda da Coordenadoria de Recursos Humanos, contida no protocolo e-doc nº 07010081885202011,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor PEDRO HENRIQUE GOMES DO NASCIMENTO, Técnico Ministerial, matrícula nº 228, lotado junto à Coordenadoria de
Licitações e Contratos, para, sem prejuízo de suas funções, exercer as atribuições atinentes ao cargo de Coordenador de Licitações e Contratos,
em substituição ao servidor Afrânio Oliveira da Silva, enquanto durar a licença para tratamento de saúde deste, no período de 14 a 21 de junho
de 2020, com efeitos retroativos a 14 de junho de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 17 de junho de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI12161
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 15/2020
SIMP Nº 000057-062/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 12/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI, por seu representante, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelo art. 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 a Cultura de Paz se faz nas pequenas ações do cotidiano e que se faz imperiosa a sua disseminação em todos os pontos
do globo, alimentando a comunicação sadia com os outros, implementando a melhor forma de lidar com conflitos e sentimentos, reconhecendo e
valorizando as diferenças. E que cada um de nós pode ser um construtor da Paz;
CONSIDERANDO que cada um de nós pode influenciar a maneira de agir, no hoje e, no amanhã, de um grupo de pessoas, através do exemplo
de nossas atitudes e que todo comportamento do agora pode delinear os passos futuros dessa geração;
CONSIDERANDO que o professor é um agente político na medida que interfere na realidade cotidiana, retirando dos alunos o véu da ignorância,
objetivando torná-los pensadores críticos e eficazes, oportunizando melhores condições de vida na medida que molda agentes capazes de
transformar a realidade a seu redor;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal assegura no art. 205. que "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.";
CONSIDERANDO que o direito fundamental à educação consubstanciado no acesso obrigatório e gratuito constitui direito subjetivo público
sendo certo que seu não oferecimento pelo poder público, ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente (art. 208,
CF);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete zelar pelo efetivo respeito aos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, conforme previsão do art. 129, II, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 4° e art. 227 da Constituição da República Federativa do Brasil
estabelecem que compete a família, a sociedade e ao poder público, assegurar com absoluta prioridade, os direitos da criança e do adolescente
referentes a vida e a educação, dentre outros;
CONSIDERANDO que, de acordo com artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo,
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente;
CONSIDERANDO que o art. 98 da Lei n2 8069/90 estabelece que "As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre
que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II - por falta, omissão
ou abuso dos pais ou responsável; III- em razão de sua conduta";
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 101 do ECA, verificada qualquer das hipóteses do art. 98, "a autoridade competente poderá
determinar, dentre outras, as seguintes medidas: (...) III - matricula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental;
(...);
CONSIDERANDO que o art. 136, inciso I da Lei ri2 8069/90 estabelece expressamente as atribuições taxativas do Conselho Tutelar, dentre as
quais consta que o órgão deve " I- atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas
no art. 101, I a VIII";
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 56, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8069/90), os dirigentes de
estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar,
esgotados os recursos escolares;
CONSIDERANDO que o art. 12, VIII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394/96), estabelece que os
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estabelecimentos de ensino terão a incumbência de notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo
representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual
permitido em lei;
CONSIDERANDO que compete ao Conselho Tutelar, ainda, aplicar medidas aos pais ou responsáveis, dentre as quais a obrigação de matricular
o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar, nos termos do art. 129, inciso V do Estatuto da Criança e do
Adolescente;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade do Conselho Tutelar exercer suas atribuições da forma preconizada pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, através de ação articulada com este órgão ministerial e os demais componentes da rede de atendimento do Município;
CONSIDERANDO que, mais que a aplicação pura e simples da medida protetiva, o Conselho Tutelar deverá atuar de modo proativo, como
intermediador entre a escola e família, na tentativa de obtenção de solução para os casos que envolvem evasão escolar, nisso incluindo, caso
necessário, o comparecimento à escola, reunião com os dirigentes da instituição de ensino e com os responsáveis pela criança ou adolescente,
com as advertências e cuidados que se fizerem necessárias à obtenção do fim pretendido (art. 129, VII, do ECA);
CONSIDERANDO que, para o melhor enfrentamento das situações de infrequência, abandono e evasão escolar, o órgão de proteção deverá ser
comunicado prontamente pela escola, a fim de que adote estratégias de atuação protetiva no caso concreto;
CONSIDERANDO que as situações de infrequência, abandono e evasão escolar também merecem enfrentamento no âmbito interno da escola,
uma vez que sua gênese, direta ou indiretamente, está relacionada a fatores vivenciados no próprio ambiente escolar;
CONSIDERANDO a incumbência dos estabelecimentos de ensino prover os meios necessários para a recuperação dos alunos de menor
rendimento, conforme disposto no art. 12, V, da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), contexto em que se insere,
sem dúvidas, o aluno com baixa frequência escolar;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente regulamenta o direito fundamental à educação, não se limita a garantir o acesso
ao ensino público, estabelecendo mecanismos para compelir o Estado, dentre as esferas de governo responsável, a cumprir suas obrigações,
além de ditar regras de controle externo que viabilizam a manutenção do aluno na rede escolar, atribuindo aos dirigentes de estabelecimento de
ensino fundamental a responsabilidade de, esgotadas a instância escolar, comunicar ao Conselho Tutelar e, na sua falta, à autoridade judiciária
os casos de elevados índices de repetência, reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar (art. 4°, artigos 53 a 59 e art. 208, inciso L todos
do ECA);
CONSIDERANDO a possibilidade de responsabilização dos pais, tutores ou guardiães das crianças e adolescentes em idade escolar,
indevidamente afastados do ensino, por constituir tal conduta crime, podendo a omissão configurar crime de abandono intelectual (art. 246 do
Código Penal) além de descumprimento injustificado dos deveres inerentes ao poder familiar, tutela ou guarda, o que enseja a aplicação da pena
pecuniária prevista no art. 249 do ECA e responsabilização perante o Juízo da Infância e Juventude;
CONSIDERANDO a necessidade de combater a evasão escolar no município de Nossa Senhora de Nazaré-PI.
RESOLVE:
1) RECOMENDAR a Secretária Municipal de Educação de Nossa Senhora de Nazaré-PI:
que as escolas deem continuidade à utilização da FICAI — Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente com mais rigorosidade, em
todas as unidades da rede municipal de educação, para que realizem um trabalho de resgate do aluno de forma uniformizada e
compartilhada, em curto espaço de tempo;
que promovam reuniões periódicas entre todo o corpo docente no sentido de estabelecerem objetivos e metas no combate contra a
evasão escolar;
sejam articuladas reuniões com os pais ou responsáveis pelos alunos, com enfoque na importância da educação para a formação cidadã e
profissional, ressaltando também a importância da frequência e do aproveitamento escolar;
oriente aos professores que adotem postura de identificação e acompanhamento dos alunos com maiores dificuldades de aprendizagem e baixo
desempenho e que mantenham comunicação ativa no sentido de despertar o interesse do aluno;
que os alunos identificados na forma da recomendação 1.4. sejam submetidos a um acompanhamento pessoal e periódico, registrado
em ata, com algum coordenador ou outro profissional na unidade escolar, na busca de identificar as dificuldades do aluno,
possibilitando que ele faça sua autoavaliação, e, por fim, ofereça a ele sugestões para que possa melhorar seu rendimento, sempre
ressaltando a importância de estudar e se tornar um alguém consciente, responsável e preparado para a vida;
uma vez constatada situação de infrequência, abandono ou evasão escolar, adotem, no âmbito da própria unidade de ensino, as providências
cabíveis com vistas à reinserção do aluno nas atividades escolares, utilizando-se, para tanto, dos mecanismos pedagógicos de que dispuser;
esgotados os recursos escolares, sem êxito, comuniquem o fato ao Conselho Tutelar, encaminhando-se a respectiva lista de frequência, a fim de
que sejam aplicadas as medidas de proteção pertinente para enfrentamento do problema;
Ao Conselho Tutelar de Nossa Senhora de Nazaré-PI que, ao serem comunicados pela escola de casos de infrequência, abandono ou
evasão escolar por crianças ou adolescentes que:
aplique as medidas de proteção cabíveis, dentre elas: a) a elencada no art. 101, inciso LR, do ECA, frisando que não compete ao órgão de
proteção somente a aplicação pura e simples da medida, com a tomada de termo de responsabilidade, mas, sim, o acompanhamento de seu
cumprimento, e isso inclui, caso necessário, o comparecimento à escola, reunião com os dirigentes da instituição de ensino e com os
responsáveis pela criança ou adolescente, com as advertências e cuidados que se fizerem necessários à obtenção do fim pretendido (art. 129,
VII, do ECA); b) aquelas previstas no art. 101, incisos II e IV, ou seja, a de orientação, apoio e acompanhamento temporários e a de inclusão em
serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, o que implica na inserção
da família e do adolescente nos serviços socioassistenciais do município, e acompanhe sua execução, podendo, para tanto, requisitar que a
unidade socioassistencial (CRAS) lhes envie periodicamente (a cada três meses, por exemplo) relatório de acompanhamento do caso, para que
assim possam aferir se a situação de risco restou sanada ou não;
que adote modelo especifico de notificação a ser encaminhado a todos os pais ou responsáveis dos alunos em situação de infrequência
advertindo, conjuntamente, do risco de: a) perda do beneficio de bolsa família em razão da criança/adolescente não cumprir 85% de frequência
escolar, acaso concedido, nos termos do art. 3Q da Lei ng 10.836/2004; b) possibilidade de suspensão/destituição do poder familiar, conforme
inc. X do art. 129 da Lei 8.069/90; c) aplicação de multa pela prática da infração administrativa elencada no art. 249; ou das demais medidas
insculpidas no art. 129, da Lei 8.069/90 e promova seu acompanhamento;
atue como intermediador entre a escola e família, na tentativa de obtenção de solução para o caso, diligenciando, caso necessário, o
comparecimento à escola, reunião com os dirigentes da instituição de ensino;
- encaminhe a esta Promotoria de Justiça a lista de Alunos menores de 18 anos, devidamente qualificados e com endereço atualizado que, após
esgotados todos os recursos pedagógicos e legais, ainda não retornaram a escola ou continuam com alto índice de faltas injustificadas.
À Secretaria Municipal de Assistência Social de Nossa Senhora de Nazaré-PI que:
promova a execução das medidas de proteção (art. 101, incisos II e IV, do ECA) e aquelas previstas no art. 129, do ECA (inciso I e IV), aplicadas
pelo Conselho Tutelar, inserindo a criança/adolescente e sua família no Serviço de Proteção composto por profissionais que atuam nas unidades
socioassistenciais, no caso de resistência da criança/adolescente à participação das atividades, utilizando-se de suas técnicas de
acompanhamento para sensibilizar a família a acolher as orientações e direcionamentos oferecidos, mormente no que diz respeito à
importância da frequência na escola e o papel dos genitores na concretização do direito à educação de seus filhos e sua eventual
responsabilidade dos pais, em caso de omissão, e também o dever dos filhos de se submeter ao poder familiar dos pais.
providencie para que a equipe de referência desses serviços esclareça aos pais e filhos de que a evasão escolar é causa para a perda do
beneficio bolsa família , acaso concedido, nos termos do art. 32-A, parágrafo único, da Lei n.º 10.836/2004.
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A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seus destinatários como
pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão quanto às providências solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de fixação
de dolo em futuro e eventual manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
FIXA-SE o prazo de 30 (trinta) dias corridos para que comunique ao Ministério Público quanto à adoção das providências necessárias ao
atendimento da presente recomendação, encaminhando os documentos que comprovem as alegações.
Publique-se a presente Recomendação no DOEM/PI.
Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC).
Campo Maior - PI, 19 de fevereiro de 2020.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 15/2020
SIMP Nº 000057-062/2020
PORTARIA Nº 15/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI, por seu representante, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelo art. 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 direito fundamental à educação consubstanciado no acesso obrigatório e gratuito constitui direito subjetivo público
sendo certo que seu não oferecimento pelo poder público, ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente (art. 208,
CF);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete zelar pelo efetivo respeito aos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, conforme previsão do art. 129, II, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 4° e art. 227 da Constituição da República Federativa do Brasil
estabelecem que compete a família, a sociedade e ao poder público, assegurar com absoluta prioridade, os direitos da criança e do adolescente
referentes a vida e a educação, dentre outros;
CONSIDERANDO que, de acordo com artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo,
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente;
CONSIDERANDO que o art. 98 da Lei n2 8069/90 estabelece que "As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre
que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II - por falta, omissão
ou abuso dos pais ou responsável; III- em razão de sua conduta";
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 101 do ECA, verificada qualquer das hipóteses do art. 98, "a autoridade competente poderá
determinar, dentre outras, as seguintes medidas: (...) III - matricula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental;
(...);
CONSIDERANDO que o art. 136, inciso I da Lei ri2 8069/90 estabelece expressamente as atribuições taxativas do Conselho Tutelar, dentre as
quais consta que o órgão deve " I- atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas
no art. 101, I a VIII";
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 56, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8069/90), os dirigentes de
estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar,
esgotados os recursos escolares;
CONSIDERANDO que o art. 12, VIII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394/96), estabelece que os
estabelecimentos de ensino terão a incumbência de notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo
representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual
permitido em lei;
CONSIDERANDO que compete ao Conselho Tutelar, ainda, aplicar medidas aos pais ou responsáveis, dentre as quais a obrigação de matricular
o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar, nos termos do art. 129, inciso V do Estatuto da Criança e do
Adolescente;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade do Conselho Tutelar exercer suas atribuições da forma preconizada pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, através de ação articulada com este órgão ministerial e os demais componentes da rede de atendimento do Município;
CONSIDERANDO que, mais que a aplicação pura e simples da medida protetiva, o Conselho Tutelar deverá atuar de modo proativo, como
intermediador entre a escola e família, na tentativa de obtenção de solução para os casos que envolvem evasão escolar, nisso incluindo, caso
necessário, o comparecimento à escola, reunião com os dirigentes da instituição de ensino e com os responsáveis pela criança ou adolescente,
com as advertências e cuidados que se fizerem necessárias à obtenção do fim pretendido (art. 129, VII, do ECA);
CONSIDERANDO que, para o melhor enfrentamento das situações de infrequência, abandono e evasão escolar, o órgão de proteção deverá ser
comunicado prontamente pela escola, a fim de que adote estratégias de atuação protetiva no caso concreto;
CONSIDERANDO que as situações de infrequência, abandono e evasão escolar também merecem enfrentamento no âmbito interno da escola,
uma vez que sua gênese, direta ou indiretamente, está relacionada a fatores vivenciados no próprio ambiente escolar;
CONSIDERANDO a incumbência dos estabelecimentos de ensino prover os meios necessários para a recuperação dos alunos de menor
rendimento, conforme disposto no art. 12, V, da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), contexto em que se insere,
sem dúvidas, o aluno com baixa frequência escolar;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente regulamenta o direito fundamental à educação, não se limita a garantir o acesso
ao ensino público, estabelecendo mecanismos para compelir o Estado, dentre as esferas de governo responsável, a cumprir suas obrigações,
além de ditar regras de controle externo que viabilizam a manutenção do aluno na rede escolar, atribuindo aos dirigentes de estabelecimento de
ensino fundamental a responsabilidade de, esgotadas a instância escolar, comunicar ao Conselho Tutelar e, na sua falta, à autoridade judiciária
os casos de elevados índices de repetência, reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar (art. 4°, artigos 53 a 59 e art. 208, inciso L todos
do ECA);
CONSIDERANDO a possibilidade de responsabilização dos pais, tutores ou guardiães das crianças e adolescentes em idade escolar,
indevidamente afastados do ensino, por constituir tal conduta crime, podendo a omissão configurar crime de abandono intelectual (art. 246 do
Código Penal) além de descumprimento injustificado dos deveres inerentes ao poder familiar, tutela ou guarda, o que enseja a aplicação da pena
pecuniária prevista no art. 249 do ECA e responsabilização perante o Juízo da Infância e Juventude;
CONSIDERANDO a necessidade de combater a evasão escolar no município de Nossa Senhora de Nazaré-PI.
RESOLVE-SE INSTAURAR o presente Procedimento Administrativo sob o nº 15/2020, registrado sob o protocolo SIMP nº 000057062/2020, determinando-se inicialmente:
Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODEC/MPPI, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º da Resolução n.º
01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
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Determino a remessa desta portaria, por meio eletrônico, para a Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida
divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, conforme
artigo 4º, inciso VI, e artigo 7º, § 2º, inciso II da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
Adotar providências que se forem mostrando necessárias no curso do processamento deste Procedimento Administrativo e, inicialmente:
Expedição de Recomendação nº 12/2020 a Secretária Municipal de Educação de Nossa Senhora de Nazaré-PI, para conhecimento e adoção das
providências cabíveis;
Expedição de ofício ao Conselho Tutelar de Nossa Senhora de Nazaré-PI, encaminhando para conhecimento e providências necessárias, a
Recomendação nº 12/2020, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos para apresentar documentos comprobatórios acerca das medidas
adotadas para cumprir com o recomendado;
4.3 Expedição de ofício a Secretaria Municipal de Assistência Social de Nossa Senhora de Nazaré-PI, encaminhando para conhecimento e
providências necessárias, a Recomendação nº 12/2020, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos para apresentar documentos
comprobatórios acerca das medidas adotadas para cumprir com o recomendado;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor LUCAS ALVES PINTO, lotado nesta 2ª Promotoria de Justiça de Campo
Maior.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações. Campo Maior - PI, 19 de fevereiro de 2020.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
A Vossa Senhoria
EDVALDO DA SILVA LIMA
Secretário Municipal de Educação de Campo Maior/PI
R. Padre Manoel Félix, 828, Centro CEP: 64280-000, Campo Maior/PI.
E-mail edvaldoedil@hotmail.com
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 28/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da Promotora de Justiça infra-assinada, Coordenadora do Grupo Regional de
Promotorias Integradas de Teresina - Assistência e Educação, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro nas disposições contidas nos
artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº 8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85
e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela LDB e ECA;
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 todos países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, 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, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo Coronavírus 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 a Nota Técnica nº 9/2020 - CGPROFI/DEPROS/SAP/MS, de 12/03/2020, expedida pelo Ministério da Saúde, que estabeleceu
orientações de prevenção ao novo Coronavírus no âmbito do Programa Saúde na Escola, em razão dos ambientes escolares terem alta
circulação de pessoas e crianças, sendo estas integrantes do grupo vulnerável para desenvolvimento e disseminação de doenças;
CONSIDERANDO que as medidas a serem adotadas pelas redes de educação podem evitar o fluxo de contaminação para familiares, muitos
deles idosos, grupo mais vulnerável em razão da idade e comorbidades, conforme Posicionamento sobre o COVID-19, da Sociedade Brasileira
de Geriatria e Gerontologia - SBGG, publicada em 15/03/2020;
CONSIDERANDO que, em relação à questão pedagógica, o Conselho Nacional de Educação, através de Nota de Esclarecimento, traçou
orientações aos sistemas e estabelecimentos de ensino de todos os níveis, etapas e modalidades, que tenham a necessidade de reorganizar as
atividades acadêmicas ou de aprendizagem em face da suspensão das atividades escolares por conta da necessidade de ações preventivas à
propagação do Coronavírus;
CONSIDERANDO o artigo 32, § 4º da LDB, que estabelece que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais;
CONSIDERANDO que o Conselho Estadual de Educação expediu nota de esclarecimento sobre a reorganização do calendário escolar para as
escolas que suspenderam as atividades em observância a recomendação disposta no Decreto Estadual Nº 18.884/2020;
CONSIDERANDO a Resolução Nº 061/2020 do Conselho Estadual de Educação que dispõe sobre o regime especial de aulas não presenciais
para instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino do Piauí, em caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem
as medidas de isolamento previstas na prevenção e combate ao novo Coronavírus - SARS - Cov2;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.913/2020, de 30.03.2020, prorrogou por 30 dias a suspensão estabelecida no arts. 1º, inc. I e 2º
do Decreto Estadual nº 18.884, das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes
municipais e privadas, bem como pelas instituições de ensino superior públicas ou privadas;
CONSIDERANDO que o referido decreto não se aplica às atividades realizadas com o uso de plataforma eletrônica, que dispense atividade
presencial (§2º, art.1º);
CONSIDERANDO o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), através da Nota Técnica nº 04/2020/CAODEC/MPPI, renovou o entendimento firmado por meio da Nota Técnica Nº
02/2020/CAODEC/MPPI, especialmente no que diz respeito a continuidade das atividades escolares por meio de plataforma eletrônica, que
dispense atividade presencial (§2º, art.1º do Decreto nº 18.913/2020, de 30 de março de 2020);
CONSIDERANDO ainda que o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e
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Cidadania (CAODEC), emitiu Nota Técnica Orientativa com sugestões e recomendações aos órgãos de execução ministeriais a fim de mitigar
os impactos negativos gerados pela pandemia da Covid-19 na educação;
CONSIDERANDO a Resolução nº 02/2020 editada pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, dispondo
sobre a criação de Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19, em decorrência da necessidade de uma
atuação regionalizada e integrada do Ministério Público nas diversas áreas impactadas pela pandemia,
RESOLVE, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, RECOMENDAR à Secretaria Municipal de Educação de Campo Maior/PI, que:
Durante o isolamento social e o fechamento de escolas:
Que Informe as ações empreendidas pela rede pública de ensino visando garantir o acesso dos alunos aos conteúdos de aula mediante
ferramentas de ensino a distância;
Que sejam adotadas as providências necessárias e suficientes para assegurar a que conteúdos pedagógicos sejam oferecidos ao maior número
de alunos, inclusive promovendo articulação com canais de TV e de rádio disponíveis;
Que sejam desenvolvidas estratégias para que as aulas a distância possam alcançar alunos em contextos socioeconômicos mais vulneráveis,
que não possuem acesso à internet ou a outros equipamentos que a viabilizem;
Que informe sobre o planejamento e a elaboração de estratégias para garantir o cumprimento da carga mínima anual de 800 horas, a teor dos
artigos 24, I, § 1°, 31, II, ambos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e 1º, caput, da Medida Provisória n° 934, de 1º de abril
de 2020, e dos objetivos de aprendizagem nos currículos;
Que seja realizada a distribuição dos alimentos perecíveis já existentes nas escolas das redes, às famílias de alunos em contexto de
vulnerabilidade, mediante parceria com instituições de assistência social locais, considerados os termos da Lei federal nº 13.987, de 7 de abril de
2020;
Que a Secretaria de Educação realize o controle efetivo da alimentação escolar a ser devidamente entregue, no qual deverá constar o dia, local e
aluno contemplado, a fim de assegurar a regularidade do fornecimento, especialmente aos alunos mais vulneráveis;
Que informe a adequação dos dispêndios financeiros no período em que as escolas estiverem fechadas, a exemplo dos contratos de transporte
escolar e prestação de serviços, buscando evitar desperdícios e malversação de recursos públicos;
Após a Retomada das Aulas Presenciais:
Que promova, em colaboração com outros atores da educação, estratégias de busca ativa das crianças e jovens que podem não voltar à escola
depois que as atividades forem retomadas;
Que realize, em conjunto com os Conselhos de Educação, o levantamento da qualidade e cobertura do atendimento a distância durante o período
de isolamento e as medidas para recuperar os conteúdos previstos, com especial atenção aos alunos de maior vulnerabilidade social, a fim de
que não tenham seu direito à educação violado;
Que seja elaborado planos de ação contendo as medidas de reorganização do calendário escolar, incluindo recuperação das aulas, com
atividades no turno e contraturno, levando os referidos estudos ao conhecimento dos respectivos Conselhos de Educação;
Que informe as despesas que serão necessárias para recomposição do calendário escolar, tais como: expansão da carga horária de trabalho de
professores e outros profissionais da educação, contratações temporárias, gastos com transporte escolar, alimentação, materiais, entre outros;
Que esclareça como será viabilizada a alimentação dos alunos, caso o período escolar seja estendido para cumprir com o previsto nos artigos
dos artigos 24, I, § 1° e 31, II, da LDB e artigo 1°, caput, da Medida Provisória n° 934, de 2020;
Que esclareça como funcionará a prestação do serviço de transporte escolar, no caso de serem suprimidos feriados e serem ministradas aulas
aos sábados, para que o calendário reorganizado propicie o cumprimento das horas nos ensinos fundamental e médio determinadas na
legislação de regência;
Informar o cumprimento da carga horária mínima anual de 800 horas, a teor dos artigos 24, I, § 1°, 31, II, ambos da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) e 1º, caput, da Medida Provisória n° 934/20, e os objetivos de aprendizagem do currículo escolar.
Que sejam encaminhadas à 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI, no prazo máximo de 10 dias úteis, informações sobre as
medidas adotadas para o cumprimento do disposto nesta Recomendação.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação Administrativa implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando
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;
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA , o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua
destinatária como pessoalmente CIENTE da situação ora exposta.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera
seu(s) destinatário(s) como pessoalmente ciente(s) da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do
recomendado e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão quanto às providências
solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de fixação de dolo em futuro e eventual
manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Faz-se impositivo constar que a presente Recomendação Administrativa não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PIAUÍ sobre o tema, não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí Justiça e no quadro de avisos da Sede das Promotorias de Justiça de
Campo Maior.
Comunique-se a expedição desta Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania, devidamente publicada
no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
Campo Maior/PI, 28 de abril de 2020.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS-PI12162
PORTARIA Nº 026/2020
Inquérito Civil Público Nº 009/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça que adiante subscreve, no exercício de suas atribuições, com
fundamento no artigo 127, caput e artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal e art. 26, I da Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público), artigo 8º, §1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos difusos e coletivos, e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis conforme arts. 129, inciso II e 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios
administrativos constitucionais (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), no trato dos assuntos que lhe são afetos;
CONSIDERANDO que a inobservância dos princípios basilares da administração pública, por ação ou omissão, pode caracterizar ato de
improbidade administrativa, nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.429/92;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93, e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17.09.2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público a atribuição de propor a ação civil pública respectiva;
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CONSIDERANDO que, nos termos do art. 1º da Resolução CNMP n.º 23/2007, o inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será
instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela de interesses ou direitos a cargo do Ministério Público, conforme legislação aplicável,
servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais;
CONSIDERANDO que a probidade administrativa é considerada uma forma de moralidade administrativa que consiste no dever de servir à
Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades deles decorrentes em
proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a gravidade dos atos de improbidade administrativa no seu art. 37, § 4º, severas
sanções destinadas a impedir e coibir condutas dessa natureza. Segundo o referido dispositivo legal os atos de improbidade administrativa
importarão à suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível;
CONSIDERANDO as normas referentes à ação civil pública, tocante à legitimidade e disposições atinentes a proteção dos direitos coletivos latu
sensu, na forma da Lei 7.347/85;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça de Altos, por meio de mensagens instataneas (WhastApp) vídeo
veinculado no Programa Alerta Geral, no qual vereadores da Casa Legislativa de Altos, quais sejam, Vereador Adaildo Rodrigues da Cruz e o
Vereador José Ernando Ribeiro da Silva noticia suposta irregularidade na prestação de contas da Cãmara Municipal de Altos pelo Presidente
Maxwell Pires Ferreira;
CONSIDERANDO por fim, que esta Promotoria de Justiça recebeu Representação protocolada via e-mail subscrita pelos vereadores Rumao da
Cruz Rocha, Jose Ernando Ribeiro da Silva, Francisco das Chagas Araujo Fontinele, Adaildo Jose Rodrigues da Cruz, Juniel Cardoso de Melo
Pinheiro, Helio Inacio de Oliveira e Regina Alves dos Santos, no qual noticiam a omissao nas prestações de contas consistente na aplicação dos
recursos públicos recebidos, bem como a desatualização no Portal da Transparencia do Poder Legislativo de Altos desde o ano de 2019.
RESOLVE
Instaurar, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com o objetivo de apurar as supostas irregularidades citadas no vídeo pelos vereadores
Adaildo Rodrigues da Cruz e José Ernando Ribeiro da Silva, nos termos do artigo 4º, caput, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público, determinando as seguintes diligências:
REGISTRE-SE e 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 artigo 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça
do Estado do Piauí;
COMUNIQUE-SE ao Egrégio CSMP acerca da instauração do presente procedimento, bem como encaminhe-se cópia da presente portaria ao
Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público, para conhecimento;
NOMEIA-SE como secretária do presente ICP, Rylene Borges, técnica do MP/PI, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do
CNMP;
EXPEÇA-SE ofício aos Vereadores Adaildo Rodrigues da Cruz (adaildopancadão@gmail.com) e José Ernando Ribeiro da Silva
(ernandes13567@gmail.com) para que apresentem documentos acerca das alegações feitas em desfavor do Presidente da Câmara Municipal de
Altos, no prazo de até 10 (dez) dias úteis;
NOTIFIQUE-SE o Presidente da Câmara Municipal de Altos, para que se manifeste sobre o teor da denúncia, concedendo prazo de 10 (dez) dias
uteis para manifestação;
Considerando a necessidade de prazo para finalização das diligências necessárias, determino o prazo de 1 (um) ano para conclusão do feito.
Por fim, considerando as recomendações de ausência de contato social, bem como a necessidade urgente de cumprimento das medidas,
DETERMINO a técnica ministerial que a realização de diligência sejam as medidas cumpridas imediatamente por e-mail e/ou por
WhatsApp, certificando-se a data do cumprimento.
ALERTE-SE AOS OFICIADOS que as respostas deverão ser excepcionalmente encaminhadas para o e-mail da Promotoria de Justiça
(segunda.pj.altos@mppi.mp.br), devendo cópia da denúncia acompanhar os ofícios.
Após o decurso do prazo, certifique-se o cumprimento ou não e venham os autos conclusos com a máxima brevidade.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE
Em regime de teletrabalho, Altos(PI), 15 de Junho de 2020.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça

3.3. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI12163
PORTARIA Nº 97/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento, no exercício de 2020, do CONSELHO DA SAÚDE do Município de
NAZARÉ DO PIAUÍ, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia do seu pleno funcionamento,
conforme seja o caso.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 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 ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
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 ao Ministério Público compete 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 entre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde descritos no artigo 7º da Lei nº 8.080/90 encontram-se: I universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II - integralidade de assistência, entendida como conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema;[...] XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;[...] XII - capacidade de resolução dos serviços em todos
os níveis de assistência;
CONSIDERANDO ainda que a Lei Federal nº 8.080/90 garante a assistência terapêutica integral, devendo o Estado (lato sensu) prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício, disciplinando, ainda, o acesso à saúde pública através do Sistema Único de Saúde,
em ato de concretização legal do direito, estabelecendo a responsabilidade do Poder Público para com os cidadãos brasileiros;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.142/90, art. 1º, dispõe que o Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080/90, contará, em cada
esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: II - o Conselho de Saúde. (...);
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CONSIDERANDO que o Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na
instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente
constituído em cada esfera do governo (Lei nº 8142/90, § 2º);
CONSIDERANDO que a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos
demais segmentos;
CONSIDERANDO que o Conselho de Saúde será composto por representantes de entidades, instituições e movimentos representativos
de usuários, de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e de entidades representativas de
prestadores de serviços de saúde, sendo o seu presidente eleito entre os membros do Conselho, em reunião plenária, nos termos da
lei;
CONSIDERANDO que a participação da sociedade organizada, garantida na legislação, torna os Conselhos de Saúde uma instância privilegiada
na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da Política de Saúde, inclusive nos seus
aspectos econômicos e financeiros
CONSIDERANDO que o Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quando necessário, e terá
como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência
mínima de 10 (dez) dias;
CONSIDERANDO que o Conselho de Saúde exerce suas atribuições mediante o funcionamento do Plenário que, além das comissões
intersetoriais estabelecidas na Lei no 8.080/90, instalará outras comissões e grupos de trabalho de conselheiros para ações
transitórias;
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;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º,
da Lei nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do Município de Nazaré do Piauí - Secretaria Municipal da Saúde e Conselho Municipal
da Saúde, cujo objeto é fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento, no exercício de 2020, do Conselho Municipal da Saúde do
Município de Nazaré do Piauí, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia do seu pleno funcionamento,
conforme seja o caso, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS e
CSMP para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano (PI), 16 de junho de 2020.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça

3.4. 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI12165
PORTARIA Nº Q05/2020/35ªPJ
INSTAURA O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº Q01/2020/35ªPJ
SIMP 000139-424/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante adiante assinado, Promotor de Justiça da 35ª Promotoria de
Justiça (em exercício), no uso de suas atribuições legais, em vista do disposto no art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei n. 8.625/93 Lei Orgânica do Ministério Público; e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência (art. 37,
caput);
CONSIDERANDO que, segundo o art. 3º da Lei 8.666/93, "A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia,
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos";
CONSIDERANDO que a Eficiência Administrativa é premissa norteadora da atuação estatal que, por meio de seus órgãos, deve adotar medidas
tendentes à efetivação do interesse público, sempre tendo como alicerces a presteza, a economicidade e a efetividade;
CONSIDERANDO que "a legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, em toda sua atividade
funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato
inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso";
CONSIDERANDO a atuação do Ministério Público em fiscalizar a aplicação de recursos públicos;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 000139-424/2020, encaminhada pelo GRUPO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO AO COVID-19,
noticiando a existência de vultuoso contrato celebrado entre a FEPISERH e a empresa ALPHA MÉDICA HOSPITALAR, para a locação de
aparelhos médicos destinados ao Hospital Getúlio Vargas - HGV (aparelhos de anestesia), cujo valor consiste em R$ 1.244.880,00 (um milhão,
duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais), conforme publicação no Diário Oficial de 04 de maio de 2020;
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Com fundamento no art. 8º, inciso II, da Resolução nº 174 do CNMP, de 04 de julho de 2017, INSTAURAR o Procedimento Administrativo nº
Q01/2020 para acompanhar a legalidade do Contrato n.º 58/2020/FEPISERH, celebrado entre a Fundação Estatal Piauiense de Serviços
Hospitalares (contratante) e ALPHA MÉDICA HOSPITALAR (contratada), oriundo do Processo Administrativo n.º 0.003896/2019/FEPISERH,
determinando as seguintes diligências:
Registre-se;
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Oficie-se à Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares (FEPISERH), requisitando que seja encaminhada cópia do PA que deu origem
ao contrato, cópia das notas fiscais e do termo de recebimento das mercadorias;
Expedientes necessários;
Cumpra-se.
Teresina-PI, 16 de junho de 2020.
FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS
Promotor de Justiça
35ª Promotoria de Justiça - Em exercício

3.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI12166
PORTARIA Nº 19/2020
Objeto: Averiguar violação e garantir direitos fundamentais das crianças e adolescentes filhos da Sra. Edna, bem como tomar as
medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, caso sejam necessárias para a garantia dos direitos fundamentais.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, usando de suas
atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o art. 8°, III e art. 9° da Resolução N°174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 227 e 229 da lei CF/88, no qual preconizam que é dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores;
CONSIDERANDO que a Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do adolescente (ECA), evidencia a existência de deveres intrínsecos ao poder
familiar, conferindo aos pais obrigações não somente do ponto de vista material, mas especialmente afetivas, morais e psíquicas. O artigo 3° do
ECA preceitua que toda criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, a fim de lhes proporcionar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade;
CONSIDERANDO que, fora recebido Relatório proveniente do Conselho Tutelar de Floriano noticiando suposta violência e negligência familiar
perpetrada pela Sra. Edna contra seus filhos. Conforme a denúncia, a noticiada vem mantendo em sua residência menores de idade em regime
de cárcere privado. Ressalta-se que entre os infantes haveria uma adolescente grávida, vítima de um estupro cometido pelo cunhado da
noticiada, bem como uma sobrinha de Sra. Edna portadora de deficiência mental não especificada;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público instaurar procedimento administrativo para a defesa de direitos fundamentais, conforme
artigos 227 e 229 da CF/88 e as disposições na Resolução n° 174/2017;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com a finalidade de garantir direitos fundamentais das crianças e adolescentes filhos
da Sra. Edna, bem como as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, na forma da lei, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP e CAODIJ/MPPI, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da
Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3. A confecção de extrato a ser remetido, por meio eletrônico, à Secretaria-geral do Ministério Público, para a devida divulgação na imprensa
oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI e artigo
7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
4. Adotar providências necessárias ao regular trâmite deste Procedimento.
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano-PI, 12 de junho de 2020.
_________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça Substituto na 2ª PJ

3.6. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI12167
Notícia de Fato nº 205/2019
SIMP 001786-310/2019
Objeto: NEGATIVA DE INFORMAÇÕES AO PODER LEGISLATIVO DE NOVA SANTA RITA PELO PODER EXECUTIVO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada, após requerimento formulado pelos Vereadores do Município de Nova Santa Rita, Josivan Coelho
dos Reis e Nilmar Leite, em que relatam a omissão do Poder Executivo Municipal na não prestação de informações requeridas pelos edis, ferindo
a atribuição parlamentar.
O Prefeito Municipal de Nova Santa Rita, após solicitação feita através do Ofício nº 978/2019-2ªPJSJP, informou que as informações foram
prestadas aos Vereadores requerentes nos termos postos na resposta encaminhado a esta Promotoria de Justiça.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Verifica-se pelas informações prestadas pelo Município de João Costa que a situação de suposta irregularidade apresentada nesta Promotoria de
Justiça, no âmbito cível, foi solucionada.
Ademais, trata-se de assunto que envolve o interesse dos Vereadores no exercício de suas atribuições, devendo estes, inclusive, buscar o Poder
Judiciário para que suas prerrogativas sejam efetivamente respeitadas pelo Poder Executivo.
Em razão da resolutividade extrajudicial do problema, com o fornecimento das informações por parte do Poder Executivo de Nova Santa Rita aos
Vereadores, torna-se desnecessário o trâmite deste procedimento. Logo, 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.
Notifiquem-se, através de comunicação por meios eletrônicos, os interessados de todo o teor da presente decisão, facultando-lhe o prazo de
recurso previsto no art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Apresentado recurso, abra-se conclusão dos autos para juízo de reconsideração, conforme disciplina a Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017,
do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. Expirado o prazo recursal sem manifestação, arquivem-se os autos no âmbito desta
Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 16 de junho de 2020.
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[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 117/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, 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, 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 30.1.2020, 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);
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 a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, 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, por fim, 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 decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-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 o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO que, diante do agravamento da propagação do novo coronavírus no Piauí, o Governo do Estado do Piauí expediu o Decreto nº
18.901, de 19 de março de 2019, publicado na pág. 07 do Diário Oficial nº53, deteminando as medidas excepcionais voltadas para o
enfrentamento da gave crise de saúde pública decorrente do Covid -19;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 19.013, de 7 de junho de 2020 prorrogou a vigência dos Decretos 18901, 18902 e 18.947 do Estado do
Piauí, mantendo o isolamento social até o dia 22.6.2020;
CONSIDERANDO que o art. 203 da Constituição Estadual do Piauí dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à extinção do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços destinados a sua promoção, proteção e recuperação, com prioridade para as atividades preventivas e de vigilância sanitária e
epidemiológica;
CONSIDERANDO que o acolhimento dos pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de síndrome gripal ou Covid-19 e a classificação de
risco são aspectos fundamentais para o fortalecimento da rede de atenção à saúde e para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de
Importância Nacional e Internacional pela Doença decorrente do novo Coronavírus;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento e Centros Comunitários para Enfrentamento ao Covid-19 são espaços estruturados para servir
como referência para acolhimento dos pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de Covid-19, garantindo o atendimento ordenado de
acordo com a gravidade do caso, em conformidade com os protocolos de definições de tratamentos relacionados ao Covid-19 publicados pelo
Ministério da Saúde, utilizando o método "FAST TRACK" de atendimento;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento e Centros Comunitários para enfrentamento ao Covid-19 tem como finalidade acolher os
pacientes com queixas relacionadas a sintomas da Covid-19 e adotar processo de acolhimento com classificação de risco, em sala específica
para tal atividade, permitindo a identificação do paciente que necessite de tratamento imediato, segundo o potencial de risco, os agravos à saúde
ou grau de sofrimento;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde pactuou com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) a publicação
das Portarias nº 1444 e 1445 de 29 de maio de 2020 para adoção de regras específicas que viabilizassem o financiamento para a implantação
dessas unidades estratégicas, a serem instituídas em caráter excepcional e temporário, ou seja, com vigência nas competências financeiras de
maio de 2020 a setembro de 2020, sujeito à alteração em decorrência da situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil;
CONSIDERANDO a Portaria nº 1.445 do MS, de 29 de maio de 2020 que institui os Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19,
espaços físicos estruturados pela gestão municipal e do Distrito Federal para o acolhimento e atendimento de usuários com queixas relacionadas
aos sintomas de Covid-19;
CONSIDERANDO a finalidade dos Centros de Atendimento, descrita no art.2º da Portaria nº 1445, é:
I - identificar precocemente os casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2, por meio da qualificação do processo de acolhimento com
classificação de risco, visando à identificação da necessidade de tratamento imediato em sala específica para tal atividade;
II - realizar atendimento presencial para os casos que necessitem, utilizando método fasttrack de atendimento, para:
a) identificação tempestiva da necessidade de tratamento imediato;
b) estabelecimento do potencial de risco, presença de agravos à saúde ou grau de sofrimento; e
c) estabilização e encaminhamentos necessários, seguindo os protocolos relacionados ao Sars-CoV-2, publicados no endereço eletrônico do
Ministério da Saúde;
III - realizar a testagem da população de risco, considerando os públicos-alvo e respectivas indicações do Ministério da Saúde;
IV - notificar adequadamente os casos conforme protocolos do Ministério da Saúde e atuar em parceria com a equipe de vigilância local;
V - orientar a população sobre as medidas a serem adotadas durante o isolamento domiciliar e sobre medidas de prevenção comunitária;
VI - articular com os demais níveis de atenção à saúde fluxos de referência e contrarreferência, considerando o disposto nos Planos de
Contingência de cada ente federativo;
CONSIDERANDO que, em consonância com o art.4º da Portaria nº 1.445 do MS, os Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 são
classificados nas seguintes tipologias:
I - Tipo 1: municípios de até 70.000 habitantes;
II - Tipo 2: municípios de 70.001 habitantes a 300.000 habitantes; e
III - Tipo 3: municípios acima de 300.000 habitantes;
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CONSIDERANDO que o incentivo financeiro de custeio federal ao Distrito Federal e municípios que implantarem os Centros de Atendimento para
Enfrentamento à Covid-19 terá os seguintes valores mensais:
I - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 1;
II - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 2; e
III - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 3;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimentos devem funcionar, no mínimo, 40 horas semanais em todos os dias da semana e possuir uma
carga horária mínima semanal por categoria profissional devidamente cadastrada no SCNES, ou seja, no mínimo 8 (oito) horas diárias,
conforme art. 6º da Portaria nº 1445\2020;
CONSIDERANDO que, excepcionalmente, é admitida a contratação dos profissionais integrantes da Atenção Primária desde que os
mesmos cumpram carga horária adicional àquela cadastrada na equipe no mesmo estabelecimento;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento devem respeitar a quantidade mínima de carga horária de acordo com cada categoria
profissional de saúde:
PROFISSIONAIS

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Médico

40 horas

80 horas

120 horas

Enfermeiro

40 horas

80 horas

120 horas

Técnico ou auxiliar de enfermagem

80 horas

120 horas

160 horas

CONSIDERANDO que além da garantia do adequado apoio técnico e logístico para o funcionamento dos Centros de Atendimento, devem ser
observado o espaço físico mínimo exigido para o funcionamento dos Centros de Atendimento:
AMBIENTES

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Consultório

1

2

3

Sala de Acolhimento

1

1

2

Sala de Isolamento

1

1a2

2a3

Sala de Coleta

1

1

1

CONSIDERANDO a Nota Técnica da SESAPI orientando os gestores municipais acerca dos Centros de Atendimento para enfrentamento à
Covid-19 em caráter especial e temporário, a qual dispõe que caso o município opte por utilizar a Estrutura física de uma UBS para implantação
do Centro de Atendimento, deverá realocar os profissionais da ESF/ESB para outro espaço e/ou reorganizar o Espaço da UBS, criando acesso
alternativo ao Centro que deverá ser restrito para profissionais deste serviço e usuários com síndrome gripal;
CONSIDERANDO que a solicitação de habilitação desse novo e importante serviço de atenção cabe, evidentemente, a cada gestor de saúde, no
entanto, está condicionada a requisitos descritos na portaria ministerial n1445;
CONSIDERANDO as disposições constantes da NOTA TÉCNICA Nº07, de 8 de junho de 2020 emitida pelo Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde do Ministério Público do Piauí;
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 que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pela(o) agente ministerial adiante subscrita(o), no exercício de suas atribuições
legais, resolve
RECOMENDAR ao senhor(a) Adrianna Rodrigues Guimarães, Secretário(a) Municipal de Saúde de São João do Piauí, em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas que adote providências com vistas à
implantação do Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 com observância da tipologia referente ao número de habitantes
do município de São João do Piauí nos termos da Portaria nº 1.445, de 29.5.2020 do Ministério da Saúde.
Fica o destinatário da recomendação advertido dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude 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
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, pelo e-mail (segunda.pj.saojoao@mppi.mp.br) as
providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
São João do Piauí/PI, 16 de junho de 2020.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 118/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, 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, 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 30.1.2020, 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);
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 a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, 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, por fim, o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
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emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-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 o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO que, diante do agravamento da propagação do novo coronavírus no Piauí, o Governo do Estado do Piauí expediu o Decreto nº
18.901, de 19 de março de 2019, publicado na pág. 07 do Diário Oficial nº53, deteminando as medidas excepcionais voltadas para o
enfrentamento da gave crise de saúde pública decorrente do Covid -19;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 19.013, de 7 de junho de 2020 prorrogou a vigência dos Decretos 18901, 18902 e 18.947 do Estado do
Piauí, mantendo o isolamento social até o dia 22.6.2020;
CONSIDERANDO que o art. 203 da Constituição Estadual do Piauí dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à extinção do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços destinados a sua promoção, proteção e recuperação, com prioridade para as atividades preventivas e de vigilância sanitária e
epidemiológica;
CONSIDERANDO que o acolhimento dos pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de síndrome gripal ou Covid-19 e a classificação de
risco são aspectos fundamentais para o fortalecimento da rede de atenção à saúde e para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de
Importância Nacional e Internacional pela Doença decorrente do novo Coronavírus;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento e Centros Comunitários para Enfrentamento ao Covid-19 são espaços estruturados para servir
como referência para acolhimento dos pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de Covid-19, garantindo o atendimento ordenado de
acordo com a gravidade do caso, em conformidade com os protocolos de definições de tratamentos relacionados ao Covid-19 publicados pelo
Ministério da Saúde, utilizando o método "FAST TRACK" de atendimento;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento e Centros Comunitários para enfrentamento ao Covid-19 tem como finalidade acolher os
pacientes com queixas relacionadas a sintomas da Covid-19 e adotar processo de acolhimento com classificação de risco, em sala específica
para tal atividade, permitindo a identificação do paciente que necessite de tratamento imediato, segundo o potencial de risco, os agravos à saúde
ou grau de sofrimento;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde pactuou com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) a publicação
das Portarias nº 1444 e 1445 de 29 de maio de 2020 para adoção de regras específicas que viabilizassem o financiamento para a implantação
dessas unidades estratégicas, a serem instituídas em caráter excepcional e temporário, ou seja, com vigência nas competências financeiras de
maio de 2020 a setembro de 2020, sujeito à alteração em decorrência da situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil;
CONSIDERANDO a Portaria nº 1.445 do MS, de 29 de maio de 2020 que institui os Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19,
espaços físicos estruturados pela gestão municipal e do Distrito Federal para o acolhimento e atendimento de usuários com queixas relacionadas
aos sintomas de Covid-19;
CONSIDERANDO a finalidade dos Centros de Atendimento, descrita no art.2º da Portaria nº 1445, é:
I - identificar precocemente os casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2, por meio da qualificação do processo de acolhimento com
classificação de risco, visando à identificação da necessidade de tratamento imediato em sala específica para tal atividade;
II - realizar atendimento presencial para os casos que necessitem, utilizando método fasttrack de atendimento, para:
a) identificação tempestiva da necessidade de tratamento imediato;
b) estabelecimento do potencial de risco, presença de agravos à saúde ou grau de sofrimento; e
c) estabilização e encaminhamentos necessários, seguindo os protocolos relacionados ao Sars-CoV-2, publicados no endereço eletrônico do
Ministério da Saúde;
III - realizar a testagem da população de risco, considerando os públicos-alvo e respectivas indicações do Ministério da Saúde;
IV - notificar adequadamente os casos conforme protocolos do Ministério da Saúde e atuar em parceria com a equipe de vigilância local;
V - orientar a população sobre as medidas a serem adotadas durante o isolamento domiciliar e sobre medidas de prevenção comunitária;
VI - articular com os demais níveis de atenção à saúde fluxos de referência e contrarreferência, considerando o disposto nos Planos de
Contingência de cada ente federativo;
CONSIDERANDO que, em consonância com o art.4º da Portaria nº 1.445 do MS, os Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 são
classificados nas seguintes tipologias:
I - Tipo 1: municípios de até 70.000 habitantes;
II - Tipo 2: municípios de 70.001 habitantes a 300.000 habitantes; e
III - Tipo 3: municípios acima de 300.000 habitantes;
CONSIDERANDO que o incentivo financeiro de custeio federal ao Distrito Federal e municípios que implantarem os Centros de Atendimento para
Enfrentamento à Covid-19 terá os seguintes valores mensais:
I - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 1;
II - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 2; e
III - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 3;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimentos devem funcionar, no mínimo, 40 horas semanais em todos os dias da semana e possuir uma
carga horária mínima semanal por categoria profissional devidamente cadastrada no SCNES, ou seja, no mínimo 8 (oito) horas diárias,
conforme art. 6º da Portaria nº 1445\2020;
CONSIDERANDO que, excepcionalmente, é admitida a contratação dos profissionais integrantes da Atenção Primária desde que os
mesmos cumpram carga horária adicional àquela cadastrada na equipe no mesmo estabelecimento;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento devem respeitar a quantidade mínima de carga horária de acordo com cada categoria
profissional de saúde:
PROFISSIONAIS

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Médico

40 horas

80 horas

120 horas

Enfermeiro

40 horas

80 horas

120 horas

Técnico ou auxiliar de enfermagem

80 horas

120 horas

160 horas
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CONSIDERANDO que além da garantia do adequado apoio técnico e logístico para o funcionamento dos Centros de Atendimento, devem ser
observado o espaço físico mínimo exigido para o funcionamento dos Centros de Atendimento:
AMBIENTES

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Consultório

1

2

3

Sala de Acolhimento

1

1

2

Sala de Isolamento

1

1a2

2a3

Sala de Coleta

1

1

1

CONSIDERANDO a Nota Técnica da SESAPI orientando os gestores municipais acerca dos Centros de Atendimento para enfrentamento à
Covid-19 em caráter especial e temporário, a qual dispõe que caso o município opte por utilizar a Estrutura física de uma UBS para implantação
do Centro de Atendimento, deverá realocar os profissionais da ESF/ESB para outro espaço e/ou reorganizar o Espaço da UBS, criando acesso
alternativo ao Centro que deverá ser restrito para profissionais deste serviço e usuários com síndrome gripal;
CONSIDERANDO que a solicitação de habilitação desse novo e importante serviço de atenção cabe, evidentemente, a cada gestor de saúde, no
entanto, está condicionada a requisitos descritos na portaria ministerial n1445;
CONSIDERANDO as disposições constantes da NOTA TÉCNICA Nº07, de 8 de junho de 2020 emitida pelo Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde do Ministério Público do Piauí;
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 que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pela(o) agente ministerial adiante subscrita(o), no exercício de suas atribuições
legais, resolve
RECOMENDAR ao senhor(a) Pauliana dos Santos França, Secretário(a) Municipal de Saúde de Nova Santa Rita, em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas que adote providências com vistas à
implantação do Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 com observância da tipologia referente ao número de habitantes
do município de Nova Santa Rita nos termos da Portaria nº 1.445, de 29.5.2020 do Ministério da Saúde.
Fica o destinatário da recomendação advertido dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude 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
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, pelo e-mail (segunda.pj.saojoao@mppi.mp.br) as
providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
São João do Piauí/PI, 16 de junho de 2020.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 119/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, 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, 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 30.1.2020, 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);
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 a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, 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, por fim, 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 decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-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 o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO que, diante do agravamento da propagação do novo coronavírus no Piauí, o Governo do Estado do Piauí expediu o Decreto nº
18.901, de 19 de março de 2019, publicado na pág. 07 do Diário Oficial nº53, deteminando as medidas excepcionais voltadas para o
enfrentamento da gave crise de saúde pública decorrente do Covid -19;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 19.013, de 7 de junho de 2020 prorrogou a vigência dos Decretos 18901, 18902 e 18.947 do Estado do
Piauí, mantendo o isolamento social até o dia 22.6.2020;
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CONSIDERANDO que o art. 203 da Constituição Estadual do Piauí dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à extinção do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços destinados a sua promoção, proteção e recuperação, com prioridade para as atividades preventivas e de vigilância sanitária e
epidemiológica;
CONSIDERANDO que o acolhimento dos pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de síndrome gripal ou Covid-19 e a classificação de
risco são aspectos fundamentais para o fortalecimento da rede de atenção à saúde e para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de
Importância Nacional e Internacional pela Doença decorrente do novo Coronavírus;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento e Centros Comunitários para Enfrentamento ao Covid-19 são espaços estruturados para servir
como referência para acolhimento dos pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de Covid-19, garantindo o atendimento ordenado de
acordo com a gravidade do caso, em conformidade com os protocolos de definições de tratamentos relacionados ao Covid-19 publicados pelo
Ministério da Saúde, utilizando o método "FAST TRACK" de atendimento;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento e Centros Comunitários para enfrentamento ao Covid-19 tem como finalidade acolher os
pacientes com queixas relacionadas a sintomas da Covid-19 e adotar processo de acolhimento com classificação de risco, em sala específica
para tal atividade, permitindo a identificação do paciente que necessite de tratamento imediato, segundo o potencial de risco, os agravos à saúde
ou grau de sofrimento;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde pactuou com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) a publicação
das Portarias nº 1444 e 1445 de 29 de maio de 2020 para adoção de regras específicas que viabilizassem o financiamento para a implantação
dessas unidades estratégicas, a serem instituídas em caráter excepcional e temporário, ou seja, com vigência nas competências financeiras de
maio de 2020 a setembro de 2020, sujeito à alteração em decorrência da situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil;
CONSIDERANDO a Portaria nº 1.445 do MS, de 29 de maio de 2020 que institui os Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19,
espaços físicos estruturados pela gestão municipal e do Distrito Federal para o acolhimento e atendimento de usuários com queixas relacionadas
aos sintomas de Covid-19;
CONSIDERANDO a finalidade dos Centros de Atendimento, descrita no art.2º da Portaria nº 1445, é:
I - identificar precocemente os casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2, por meio da qualificação do processo de acolhimento com
classificação de risco, visando à identificação da necessidade de tratamento imediato em sala específica para tal atividade;
II - realizar atendimento presencial para os casos que necessitem, utilizando método fasttrack de atendimento, para:
a) identificação tempestiva da necessidade de tratamento imediato;
b) estabelecimento do potencial de risco, presença de agravos à saúde ou grau de sofrimento; e
c) estabilização e encaminhamentos necessários, seguindo os protocolos relacionados ao Sars-CoV-2, publicados no endereço eletrônico do
Ministério da Saúde;
III - realizar a testagem da população de risco, considerando os públicos-alvo e respectivas indicações do Ministério da Saúde;
IV - notificar adequadamente os casos conforme protocolos do Ministério da Saúde e atuar em parceria com a equipe de vigilância local;
V - orientar a população sobre as medidas a serem adotadas durante o isolamento domiciliar e sobre medidas de prevenção comunitária;
VI - articular com os demais níveis de atenção à saúde fluxos de referência e contrarreferência, considerando o disposto nos Planos de
Contingência de cada ente federativo;
CONSIDERANDO que, em consonância com o art.4º da Portaria nº 1.445 do MS, os Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 são
classificados nas seguintes tipologias:
I - Tipo 1: municípios de até 70.000 habitantes;
II - Tipo 2: municípios de 70.001 habitantes a 300.000 habitantes; e
III - Tipo 3: municípios acima de 300.000 habitantes;
CONSIDERANDO que o incentivo financeiro de custeio federal ao Distrito Federal e municípios que implantarem os Centros de Atendimento para
Enfrentamento à Covid-19 terá os seguintes valores mensais:
I - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 1;
II - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 2; e
III - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 3;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimentos devem funcionar, no mínimo, 40 horas semanais em todos os dias da semana e possuir uma
carga horária mínima semanal por categoria profissional devidamente cadastrada no SCNES, ou seja, no mínimo 8 (oito) horas diárias,
conforme art. 6º da Portaria nº 1445\2020;
CONSIDERANDO que, excepcionalmente, é admitida a contratação dos profissionais integrantes da Atenção Primária desde que os
mesmos cumpram carga horária adicional àquela cadastrada na equipe no mesmo estabelecimento;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento devem respeitar a quantidade mínima de carga horária de acordo com cada categoria
profissional de saúde:
PROFISSIONAIS

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Médico

40 horas

80 horas

120 horas

Enfermeiro

40 horas

80 horas

120 horas

Técnico ou auxiliar de enfermagem

80 horas

120 horas

160 horas

CONSIDERANDO que além da garantia do adequado apoio técnico e logístico para o funcionamento dos Centros de Atendimento, devem ser
observado o espaço físico mínimo exigido para o funcionamento dos Centros de Atendimento:
AMBIENTES

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Consultório

1

2

3

Sala de Acolhimento

1

1

2

Sala de Isolamento

1

1a2

2a3

Sala de Coleta

1

1

1

CONSIDERANDO a Nota Técnica da SESAPI orientando os gestores municipais acerca dos Centros de Atendimento para enfrentamento à
Covid-19 em caráter especial e temporário, a qual dispõe que caso o município opte por utilizar a Estrutura física de uma UBS para implantação
do Centro de Atendimento, deverá realocar os profissionais da ESF/ESB para outro espaço e/ou reorganizar o Espaço da UBS, criando acesso
alternativo ao Centro que deverá ser restrito para profissionais deste serviço e usuários com síndrome gripal;
CONSIDERANDO que a solicitação de habilitação desse novo e importante serviço de atenção cabe, evidentemente, a cada gestor de saúde, no
entanto, está condicionada a requisitos descritos na portaria ministerial n1445;
CONSIDERANDO as disposições constantes da NOTA TÉCNICA Nº07, de 8 de junho de 2020 emitida pelo Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde do Ministério Público do Piauí;
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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 que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pela(o) agente ministerial adiante subscrita(o), no exercício de suas atribuições
legais, resolve
RECOMENDAR ao senhor(a) Marquino Rocha Barbosa, Secretário(a) Municipal de Saúde de Lagoa do Barro do Piauí, em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas que adote providências com vistas à
implantação do Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 com observância da tipologia referente ao número de habitantes
do município de Lagoa do Barro do Piauí nos termos da Portaria nº 1.445, de 29.5.2020 do Ministério da Saúde.
Fica o destinatário da recomendação advertido dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude 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
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, pelo e-mail (segunda.pj.saojoao@mppi.mp.br) as
providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
São João do Piauí/PI, 16 de junho de 2020.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 120/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, 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, 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 30.1.2020, 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);
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 a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, 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, por fim, 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 decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-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 o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO que, diante do agravamento da propagação do novo coronavírus no Piauí, o Governo do Estado do Piauí expediu o Decreto nº
18.901, de 19 de março de 2019, publicado na pág. 07 do Diário Oficial nº53, deteminando as medidas excepcionais voltadas para o
enfrentamento da gave crise de saúde pública decorrente do Covid -19;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 19.013, de 7 de junho de 2020 prorrogou a vigência dos Decretos 18901, 18902 e 18.947 do Estado do
Piauí, mantendo o isolamento social até o dia 22.6.2020;
CONSIDERANDO que o art. 203 da Constituição Estadual do Piauí dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à extinção do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços destinados a sua promoção, proteção e recuperação, com prioridade para as atividades preventivas e de vigilância sanitária e
epidemiológica;
CONSIDERANDO que o acolhimento dos pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de síndrome gripal ou Covid-19 e a classificação de
risco são aspectos fundamentais para o fortalecimento da rede de atenção à saúde e para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de
Importância Nacional e Internacional pela Doença decorrente do novo Coronavírus;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento e Centros Comunitários para Enfrentamento ao Covid-19 são espaços estruturados para servir
como referência para acolhimento dos pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de Covid-19, garantindo o atendimento ordenado de
acordo com a gravidade do caso, em conformidade com os protocolos de definições de tratamentos relacionados ao Covid-19 publicados pelo
Ministério da Saúde, utilizando o método "FAST TRACK" de atendimento;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento e Centros Comunitários para enfrentamento ao Covid-19 tem como finalidade acolher os
pacientes com queixas relacionadas a sintomas da Covid-19 e adotar processo de acolhimento com classificação de risco, em sala específica
para tal atividade, permitindo a identificação do paciente que necessite de tratamento imediato, segundo o potencial de risco, os agravos à saúde
ou grau de sofrimento;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde pactuou com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) a publicação
das Portarias nº 1444 e 1445 de 29 de maio de 2020 para adoção de regras específicas que viabilizassem o financiamento para a implantação
dessas unidades estratégicas, a serem instituídas em caráter excepcional e temporário, ou seja, com vigência nas competências financeiras de
maio de 2020 a setembro de 2020, sujeito à alteração em decorrência da situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil;
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CONSIDERANDO a Portaria nº 1.445 do MS, de 29 de maio de 2020 que institui os Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19,
espaços físicos estruturados pela gestão municipal e do Distrito Federal para o acolhimento e atendimento de usuários com queixas relacionadas
aos sintomas de Covid-19;
CONSIDERANDO a finalidade dos Centros de Atendimento, descrita no art.2º da Portaria nº 1445, é:
I - identificar precocemente os casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2, por meio da qualificação do processo de acolhimento com
classificação de risco, visando à identificação da necessidade de tratamento imediato em sala específica para tal atividade;
II - realizar atendimento presencial para os casos que necessitem, utilizando método fasttrack de atendimento, para:
a) identificação tempestiva da necessidade de tratamento imediato;
b) estabelecimento do potencial de risco, presença de agravos à saúde ou grau de sofrimento; e
c) estabilização e encaminhamentos necessários, seguindo os protocolos relacionados ao Sars-CoV-2, publicados no endereço eletrônico do
Ministério da Saúde;
III - realizar a testagem da população de risco, considerando os públicos-alvo e respectivas indicações do Ministério da Saúde;
IV - notificar adequadamente os casos conforme protocolos do Ministério da Saúde e atuar em parceria com a equipe de vigilância local;
V - orientar a população sobre as medidas a serem adotadas durante o isolamento domiciliar e sobre medidas de prevenção comunitária;
VI - articular com os demais níveis de atenção à saúde fluxos de referência e contrarreferência, considerando o disposto nos Planos de
Contingência de cada ente federativo;
CONSIDERANDO que, em consonância com o art.4º da Portaria nº 1.445 do MS, os Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 são
classificados nas seguintes tipologias:
I - Tipo 1: municípios de até 70.000 habitantes;
II - Tipo 2: municípios de 70.001 habitantes a 300.000 habitantes; e
III - Tipo 3: municípios acima de 300.000 habitantes;
CONSIDERANDO que o incentivo financeiro de custeio federal ao Distrito Federal e municípios que implantarem os Centros de Atendimento para
Enfrentamento à Covid-19 terá os seguintes valores mensais:
I - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 1;
II - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 2; e
III - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 3;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimentos devem funcionar, no mínimo, 40 horas semanais em todos os dias da semana e possuir uma
carga horária mínima semanal por categoria profissional devidamente cadastrada no SCNES, ou seja, no mínimo 8 (oito) horas diárias,
conforme art. 6º da Portaria nº 1445\2020;
CONSIDERANDO que, excepcionalmente, é admitida a contratação dos profissionais integrantes da Atenção Primária desde que os
mesmos cumpram carga horária adicional àquela cadastrada na equipe no mesmo estabelecimento;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento devem respeitar a quantidade mínima de carga horária de acordo com cada categoria
profissional de saúde:
PROFISSIONAIS

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Médico

40 horas

80 horas

120 horas

Enfermeiro

40 horas

80 horas

120 horas

Técnico ou auxiliar de enfermagem

80 horas

120 horas

160 horas

CONSIDERANDO que além da garantia do adequado apoio técnico e logístico para o funcionamento dos Centros de Atendimento, devem ser
observado o espaço físico mínimo exigido para o funcionamento dos Centros de Atendimento:
AMBIENTES

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Consultório

1

2

3

Sala de Acolhimento

1

1

2

Sala de Isolamento

1

1a2

2a3

Sala de Coleta

1

1

1

CONSIDERANDO a Nota Técnica da SESAPI orientando os gestores municipais acerca dos Centros de Atendimento para enfrentamento à
Covid-19 em caráter especial e temporário, a qual dispõe que caso o município opte por utilizar a Estrutura física de uma UBS para implantação
do Centro de Atendimento, deverá realocar os profissionais da ESF/ESB para outro espaço e/ou reorganizar o Espaço da UBS, criando acesso
alternativo ao Centro que deverá ser restrito para profissionais deste serviço e usuários com síndrome gripal;
CONSIDERANDO que a solicitação de habilitação desse novo e importante serviço de atenção cabe, evidentemente, a cada gestor de saúde, no
entanto, está condicionada a requisitos descritos na portaria ministerial n1445;
CONSIDERANDO as disposições constantes da NOTA TÉCNICA Nº07, de 8 de junho de 2020 emitida pelo Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde do Ministério Público do Piauí;
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 que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pela(o) agente ministerial adiante subscrita(o), no exercício de suas atribuições
legais, resolve
RECOMENDAR ao senhor(a) Isnaldo Ribeiro da Mata, Secretário(a) Municipal de Saúde de Campo Alegre do Fidalgo, em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas que adote providências com vistas à
implantação do Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 com observância da tipologia referente ao número de habitantes
do município de Campo Alegre do Fidalgo nos termos da Portaria nº 1.445, de 29.5.2020 do Ministério da Saúde.
Fica o destinatário da recomendação advertido dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude 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
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, pelo e-mail (segunda.pj.saojoao@mppi.mp.br) as
providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
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do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
São João do Piauí/PI, 16 de junho de 2020.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 121/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, 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, 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 30.1.2020, 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);
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 a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, 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, por fim, 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 decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-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 o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO que, diante do agravamento da propagação do novo coronavírus no Piauí, o Governo do Estado do Piauí expediu o Decreto nº
18.901, de 19 de março de 2019, publicado na pág. 07 do Diário Oficial nº53, deteminando as medidas excepcionais voltadas para o
enfrentamento da gave crise de saúde pública decorrente do Covid -19;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 19.013, de 7 de junho de 2020 prorrogou a vigência dos Decretos 18901, 18902 e 18.947 do Estado do
Piauí, mantendo o isolamento social até o dia 22.6.2020;
CONSIDERANDO que o art. 203 da Constituição Estadual do Piauí dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à extinção do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços destinados a sua promoção, proteção e recuperação, com prioridade para as atividades preventivas e de vigilância sanitária e
epidemiológica;
CONSIDERANDO que o acolhimento dos pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de síndrome gripal ou Covid-19 e a classificação de
risco são aspectos fundamentais para o fortalecimento da rede de atenção à saúde e para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de
Importância Nacional e Internacional pela Doença decorrente do novo Coronavírus;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento e Centros Comunitários para Enfrentamento ao Covid-19 são espaços estruturados para servir
como referência para acolhimento dos pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de Covid-19, garantindo o atendimento ordenado de
acordo com a gravidade do caso, em conformidade com os protocolos de definições de tratamentos relacionados ao Covid-19 publicados pelo
Ministério da Saúde, utilizando o método "FAST TRACK" de atendimento;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento e Centros Comunitários para enfrentamento ao Covid-19 tem como finalidade acolher os
pacientes com queixas relacionadas a sintomas da Covid-19 e adotar processo de acolhimento com classificação de risco, em sala específica
para tal atividade, permitindo a identificação do paciente que necessite de tratamento imediato, segundo o potencial de risco, os agravos à saúde
ou grau de sofrimento;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde pactuou com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) a publicação
das Portarias nº 1444 e 1445 de 29 de maio de 2020 para adoção de regras específicas que viabilizassem o financiamento para a implantação
dessas unidades estratégicas, a serem instituídas em caráter excepcional e temporário, ou seja, com vigência nas competências financeiras de
maio de 2020 a setembro de 2020, sujeito à alteração em decorrência da situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil;
CONSIDERANDO a Portaria nº 1.445 do MS, de 29 de maio de 2020 que institui os Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19,
espaços físicos estruturados pela gestão municipal e do Distrito Federal para o acolhimento e atendimento de usuários com queixas relacionadas
aos sintomas de Covid-19;
CONSIDERANDO a finalidade dos Centros de Atendimento, descrita no art.2º da Portaria nº 1445, é:
I - identificar precocemente os casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2, por meio da qualificação do processo de acolhimento com
classificação de risco, visando à identificação da necessidade de tratamento imediato em sala específica para tal atividade;
II - realizar atendimento presencial para os casos que necessitem, utilizando método fasttrack de atendimento, para:
a) identificação tempestiva da necessidade de tratamento imediato;
b) estabelecimento do potencial de risco, presença de agravos à saúde ou grau de sofrimento; e
c) estabilização e encaminhamentos necessários, seguindo os protocolos relacionados ao Sars-CoV-2, publicados no endereço eletrônico do
Ministério da Saúde;
III - realizar a testagem da população de risco, considerando os públicos-alvo e respectivas indicações do Ministério da Saúde;
IV - notificar adequadamente os casos conforme protocolos do Ministério da Saúde e atuar em parceria com a equipe de vigilância local;
V - orientar a população sobre as medidas a serem adotadas durante o isolamento domiciliar e sobre medidas de prevenção comunitária;
VI - articular com os demais níveis de atenção à saúde fluxos de referência e contrarreferência, considerando o disposto nos Planos de
Contingência de cada ente federativo;
CONSIDERANDO que, em consonância com o art.4º da Portaria nº 1.445 do MS, os Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 são
classificados nas seguintes tipologias:
I - Tipo 1: municípios de até 70.000 habitantes;
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II - Tipo 2: municípios de 70.001 habitantes a 300.000 habitantes; e
III - Tipo 3: municípios acima de 300.000 habitantes;
CONSIDERANDO que o incentivo financeiro de custeio federal ao Distrito Federal e municípios que implantarem os Centros de Atendimento para
Enfrentamento à Covid-19 terá os seguintes valores mensais:
I - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 1;
II - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 2; e
III - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 3;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimentos devem funcionar, no mínimo, 40 horas semanais em todos os dias da semana e possuir uma
carga horária mínima semanal por categoria profissional devidamente cadastrada no SCNES, ou seja, no mínimo 8 (oito) horas diárias,
conforme art. 6º da Portaria nº 1445\2020;
CONSIDERANDO que, excepcionalmente, é admitida a contratação dos profissionais integrantes da Atenção Primária desde que os
mesmos cumpram carga horária adicional àquela cadastrada na equipe no mesmo estabelecimento;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento devem respeitar a quantidade mínima de carga horária de acordo com cada categoria
profissional de saúde:
PROFISSIONAIS

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Médico

40 horas

80 horas

120 horas

Enfermeiro

40 horas

80 horas

120 horas

Técnico ou auxiliar de enfermagem

80 horas

120 horas

160 horas

CONSIDERANDO que além da garantia do adequado apoio técnico e logístico para o funcionamento dos Centros de Atendimento, devem ser
observado o espaço físico mínimo exigido para o funcionamento dos Centros de Atendimento:
AMBIENTES

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Consultório

1

2

3

Sala de Acolhimento

1

1

2

Sala de Isolamento

1

1a2

2a3

Sala de Coleta

1

1

1

CONSIDERANDO a Nota Técnica da SESAPI orientando os gestores municipais acerca dos Centros de Atendimento para enfrentamento à
Covid-19 em caráter especial e temporário, a qual dispõe que caso o município opte por utilizar a Estrutura física de uma UBS para implantação
do Centro de Atendimento, deverá realocar os profissionais da ESF/ESB para outro espaço e/ou reorganizar o Espaço da UBS, criando acesso
alternativo ao Centro que deverá ser restrito para profissionais deste serviço e usuários com síndrome gripal;
CONSIDERANDO que a solicitação de habilitação desse novo e importante serviço de atenção cabe, evidentemente, a cada gestor de saúde, no
entanto, está condicionada a requisitos descritos na portaria ministerial n1445;
CONSIDERANDO as disposições constantes da NOTA TÉCNICA Nº07, de 8 de junho de 2020 emitida pelo Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde do Ministério Público do Piauí;
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 que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pela(o) agente ministerial adiante subscrita(o), no exercício de suas atribuições
legais, resolve
RECOMENDAR ao senhor(a) Leopoldina Cipriana Feitosa, Secretário(a) Municipal de Saúde de Capitão Gervásio Oliveira, em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas que adote providências com vistas à
implantação do Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 com observância da tipologia referente ao número de habitantes
do município de Capitão Gervásio Oliveira nos termos da Portaria nº 1.445, de 29.5.2020 do Ministério da Saúde.
Fica o destinatário da recomendação advertido dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude 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
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, pelo e-mail (segunda.pj.saojoao@mppi.mp.br) as
providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
São João do Piauí/PI, 16 de junho de 2020.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 121/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, 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, 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 30.1.2020, 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);
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 a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, 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
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urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, por fim, 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 decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-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 o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO que, diante do agravamento da propagação do novo coronavírus no Piauí, o Governo do Estado do Piauí expediu o Decreto nº
18.901, de 19 de março de 2019, publicado na pág. 07 do Diário Oficial nº53, deteminando as medidas excepcionais voltadas para o
enfrentamento da gave crise de saúde pública decorrente do Covid -19;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 19.013, de 7 de junho de 2020 prorrogou a vigência dos Decretos 18901, 18902 e 18.947 do Estado do
Piauí, mantendo o isolamento social até o dia 22.6.2020;
CONSIDERANDO que o art. 203 da Constituição Estadual do Piauí dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à extinção do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços destinados a sua promoção, proteção e recuperação, com prioridade para as atividades preventivas e de vigilância sanitária e
epidemiológica;
CONSIDERANDO que o acolhimento dos pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de síndrome gripal ou Covid-19 e a classificação de
risco são aspectos fundamentais para o fortalecimento da rede de atenção à saúde e para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de
Importância Nacional e Internacional pela Doença decorrente do novo Coronavírus;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento e Centros Comunitários para Enfrentamento ao Covid-19 são espaços estruturados para servir
como referência para acolhimento dos pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de Covid-19, garantindo o atendimento ordenado de
acordo com a gravidade do caso, em conformidade com os protocolos de definições de tratamentos relacionados ao Covid-19 publicados pelo
Ministério da Saúde, utilizando o método "FAST TRACK" de atendimento;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento e Centros Comunitários para enfrentamento ao Covid-19 tem como finalidade acolher os
pacientes com queixas relacionadas a sintomas da Covid-19 e adotar processo de acolhimento com classificação de risco, em sala específica
para tal atividade, permitindo a identificação do paciente que necessite de tratamento imediato, segundo o potencial de risco, os agravos à saúde
ou grau de sofrimento;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde pactuou com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) a publicação
das Portarias nº 1444 e 1445 de 29 de maio de 2020 para adoção de regras específicas que viabilizassem o financiamento para a implantação
dessas unidades estratégicas, a serem instituídas em caráter excepcional e temporário, ou seja, com vigência nas competências financeiras de
maio de 2020 a setembro de 2020, sujeito à alteração em decorrência da situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil;
CONSIDERANDO a Portaria nº 1.445 do MS, de 29 de maio de 2020 que institui os Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19,
espaços físicos estruturados pela gestão municipal e do Distrito Federal para o acolhimento e atendimento de usuários com queixas relacionadas
aos sintomas de Covid-19;
CONSIDERANDO a finalidade dos Centros de Atendimento, descrita no art.2º da Portaria nº 1445, é:
I - identificar precocemente os casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2, por meio da qualificação do processo de acolhimento com
classificação de risco, visando à identificação da necessidade de tratamento imediato em sala específica para tal atividade;
II - realizar atendimento presencial para os casos que necessitem, utilizando método fasttrack de atendimento, para:
a) identificação tempestiva da necessidade de tratamento imediato;
b) estabelecimento do potencial de risco, presença de agravos à saúde ou grau de sofrimento; e
c) estabilização e encaminhamentos necessários, seguindo os protocolos relacionados ao Sars-CoV-2, publicados no endereço eletrônico do
Ministério da Saúde;
III - realizar a testagem da população de risco, considerando os públicos-alvo e respectivas indicações do Ministério da Saúde;
IV - notificar adequadamente os casos conforme protocolos do Ministério da Saúde e atuar em parceria com a equipe de vigilância local;
V - orientar a população sobre as medidas a serem adotadas durante o isolamento domiciliar e sobre medidas de prevenção comunitária;
VI - articular com os demais níveis de atenção à saúde fluxos de referência e contrarreferência, considerando o disposto nos Planos de
Contingência de cada ente federativo;
CONSIDERANDO que, em consonância com o art.4º da Portaria nº 1.445 do MS, os Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 são
classificados nas seguintes tipologias:
I - Tipo 1: municípios de até 70.000 habitantes;
II - Tipo 2: municípios de 70.001 habitantes a 300.000 habitantes; e
III - Tipo 3: municípios acima de 300.000 habitantes;
CONSIDERANDO que o incentivo financeiro de custeio federal ao Distrito Federal e municípios que implantarem os Centros de Atendimento para
Enfrentamento à Covid-19 terá os seguintes valores mensais:
I - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 1;
II - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 2; e
III - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 3;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimentos devem funcionar, no mínimo, 40 horas semanais em todos os dias da semana e possuir uma
carga horária mínima semanal por categoria profissional devidamente cadastrada no SCNES, ou seja, no mínimo 8 (oito) horas diárias,
conforme art. 6º da Portaria nº 1445\2020;
CONSIDERANDO que, excepcionalmente, é admitida a contratação dos profissionais integrantes da Atenção Primária desde que os
mesmos cumpram carga horária adicional àquela cadastrada na equipe no mesmo estabelecimento;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento devem respeitar a quantidade mínima de carga horária de acordo com cada categoria
profissional de saúde:
PROFISSIONAIS

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Médico

40 horas

80 horas

120 horas

Enfermeiro

40 horas

80 horas

120 horas
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Técnico ou auxiliar de enfermagem

80 horas

120 horas

160 horas

CONSIDERANDO que além da garantia do adequado apoio técnico e logístico para o funcionamento dos Centros de Atendimento, devem ser
observado o espaço físico mínimo exigido para o funcionamento dos Centros de Atendimento:
AMBIENTES

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Consultório

1

2

3

Sala de Acolhimento

1

1

2

Sala de Isolamento

1

1a2

2a3

Sala de Coleta

1

1

1

CONSIDERANDO a Nota Técnica da SESAPI orientando os gestores municipais acerca dos Centros de Atendimento para enfrentamento à
Covid-19 em caráter especial e temporário, a qual dispõe que caso o município opte por utilizar a Estrutura física de uma UBS para implantação
do Centro de Atendimento, deverá realocar os profissionais da ESF/ESB para outro espaço e/ou reorganizar o Espaço da UBS, criando acesso
alternativo ao Centro que deverá ser restrito para profissionais deste serviço e usuários com síndrome gripal;
CONSIDERANDO que a solicitação de habilitação desse novo e importante serviço de atenção cabe, evidentemente, a cada gestor de saúde, no
entanto, está condicionada a requisitos descritos na portaria ministerial n1445;
CONSIDERANDO as disposições constantes da NOTA TÉCNICA Nº07, de 8 de junho de 2020 emitida pelo Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde do Ministério Público do Piauí;
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 que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pela(o) agente ministerial adiante subscrita(o), no exercício de suas atribuições
legais, resolve
RECOMENDAR ao senhor(a) Leopoldina Cipriana Feitosa, Secretário(a) Municipal de Saúde de Capitão Gervásio Oliveira, em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas que adote providências com vistas à
implantação do Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 com observância da tipologia referente ao número de habitantes
do município de Capitão Gervásio Oliveira nos termos da Portaria nº 1.445, de 29.5.2020 do Ministério da Saúde.
Fica o destinatário da recomendação advertido dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude 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
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, pelo e-mail (segunda.pj.saojoao@mppi.mp.br) as
providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
São João do Piauí/PI, 16 de junho de 2020.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 123/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, 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, 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 30.1.2020, 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);
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 a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, 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, por fim, 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 decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-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 o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO que, diante do agravamento da propagação do novo coronavírus no Piauí, o Governo do Estado do Piauí expediu o Decreto nº
18.901, de 19 de março de 2019, publicado na pág. 07 do Diário Oficial nº53, deteminando as medidas excepcionais voltadas para o
enfrentamento da gave crise de saúde pública decorrente do Covid -19;
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CONSIDERANDO que o Decreto nº 19.013, de 7 de junho de 2020 prorrogou a vigência dos Decretos 18901, 18902 e 18.947 do Estado do
Piauí, mantendo o isolamento social até o dia 22.6.2020;
CONSIDERANDO que o art. 203 da Constituição Estadual do Piauí dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à extinção do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços destinados a sua promoção, proteção e recuperação, com prioridade para as atividades preventivas e de vigilância sanitária e
epidemiológica;
CONSIDERANDO que o acolhimento dos pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de síndrome gripal ou Covid-19 e a classificação de
risco são aspectos fundamentais para o fortalecimento da rede de atenção à saúde e para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de
Importância Nacional e Internacional pela Doença decorrente do novo Coronavírus;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento e Centros Comunitários para Enfrentamento ao Covid-19 são espaços estruturados para servir
como referência para acolhimento dos pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de Covid-19, garantindo o atendimento ordenado de
acordo com a gravidade do caso, em conformidade com os protocolos de definições de tratamentos relacionados ao Covid-19 publicados pelo
Ministério da Saúde, utilizando o método "FAST TRACK" de atendimento;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento e Centros Comunitários para enfrentamento ao Covid-19 tem como finalidade acolher os
pacientes com queixas relacionadas a sintomas da Covid-19 e adotar processo de acolhimento com classificação de risco, em sala específica
para tal atividade, permitindo a identificação do paciente que necessite de tratamento imediato, segundo o potencial de risco, os agravos à saúde
ou grau de sofrimento;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde pactuou com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) a publicação
das Portarias nº 1444 e 1445 de 29 de maio de 2020 para adoção de regras específicas que viabilizassem o financiamento para a implantação
dessas unidades estratégicas, a serem instituídas em caráter excepcional e temporário, ou seja, com vigência nas competências financeiras de
maio de 2020 a setembro de 2020, sujeito à alteração em decorrência da situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil;
CONSIDERANDO a Portaria nº 1.445 do MS, de 29 de maio de 2020 que institui os Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19,
espaços físicos estruturados pela gestão municipal e do Distrito Federal para o acolhimento e atendimento de usuários com queixas relacionadas
aos sintomas de Covid-19;
CONSIDERANDO a finalidade dos Centros de Atendimento, descrita no art.2º da Portaria nº 1445, é:
I - identificar precocemente os casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2, por meio da qualificação do processo de acolhimento com
classificação de risco, visando à identificação da necessidade de tratamento imediato em sala específica para tal atividade;
II - realizar atendimento presencial para os casos que necessitem, utilizando método fasttrack de atendimento, para:
a) identificação tempestiva da necessidade de tratamento imediato;
b) estabelecimento do potencial de risco, presença de agravos à saúde ou grau de sofrimento; e
c) estabilização e encaminhamentos necessários, seguindo os protocolos relacionados ao Sars-CoV-2, publicados no endereço eletrônico do
Ministério da Saúde;
III - realizar a testagem da população de risco, considerando os públicos-alvo e respectivas indicações do Ministério da Saúde;
IV - notificar adequadamente os casos conforme protocolos do Ministério da Saúde e atuar em parceria com a equipe de vigilância local;
V - orientar a população sobre as medidas a serem adotadas durante o isolamento domiciliar e sobre medidas de prevenção comunitária;
VI - articular com os demais níveis de atenção à saúde fluxos de referência e contrarreferência, considerando o disposto nos Planos de
Contingência de cada ente federativo;
CONSIDERANDO que, em consonância com o art.4º da Portaria nº 1.445 do MS, os Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 são
classificados nas seguintes tipologias:
I - Tipo 1: municípios de até 70.000 habitantes;
II - Tipo 2: municípios de 70.001 habitantes a 300.000 habitantes; e
III - Tipo 3: municípios acima de 300.000 habitantes;
CONSIDERANDO que o incentivo financeiro de custeio federal ao Distrito Federal e municípios que implantarem os Centros de Atendimento para
Enfrentamento à Covid-19 terá os seguintes valores mensais:
I - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 1;
II - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 2; e
III - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 3;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimentos devem funcionar, no mínimo, 40 horas semanais em todos os dias da semana e possuir uma
carga horária mínima semanal por categoria profissional devidamente cadastrada no SCNES, ou seja, no mínimo 8 (oito) horas diárias,
conforme art. 6º da Portaria nº 1445\2020;
CONSIDERANDO que, excepcionalmente, é admitida a contratação dos profissionais integrantes da Atenção Primária desde que os
mesmos cumpram carga horária adicional àquela cadastrada na equipe no mesmo estabelecimento;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento devem respeitar a quantidade mínima de carga horária de acordo com cada categoria
profissional de saúde:
PROFISSIONAIS

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Médico

40 horas

80 horas

120 horas

Enfermeiro

40 horas

80 horas

120 horas

Técnico ou auxiliar de enfermagem

80 horas

120 horas

160 horas

CONSIDERANDO que além da garantia do adequado apoio técnico e logístico para o funcionamento dos Centros de Atendimento, devem ser
observado o espaço físico mínimo exigido para o funcionamento dos Centros de Atendimento:
AMBIENTES

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Consultório

1

2

3

Sala de Acolhimento

1

1

2

Sala de Isolamento

1

1a2

2a3

Sala de Coleta

1

1

1

CONSIDERANDO a Nota Técnica da SESAPI orientando os gestores municipais acerca dos Centros de Atendimento para enfrentamento à
Covid-19 em caráter especial e temporário, a qual dispõe que caso o município opte por utilizar a Estrutura física de uma UBS para implantação
do Centro de Atendimento, deverá realocar os profissionais da ESF/ESB para outro espaço e/ou reorganizar o Espaço da UBS, criando acesso
alternativo ao Centro que deverá ser restrito para profissionais deste serviço e usuários com síndrome gripal;
CONSIDERANDO que a solicitação de habilitação desse novo e importante serviço de atenção cabe, evidentemente, a cada gestor de saúde, no
entanto, está condicionada a requisitos descritos na portaria ministerial n1445;
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CONSIDERANDO as disposições constantes da NOTA TÉCNICA Nº07, de 8 de junho de 2020 emitida pelo Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde do Ministério Público do Piauí;
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 que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pela(o) agente ministerial adiante subscrita(o), no exercício de suas atribuições
legais, resolve
RECOMENDAR ao senhor(a) Claudilene Coelho Reis Sá, Secretário(a) Municipal de Saúde de Pedro Laurentino, em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas que adote providências com vistas à
implantação do Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 com observância da tipologia referente ao número de habitantes
do município de Pedro Laurentino nos termos da Portaria nº 1.445, de 29.5.2020 do Ministério da Saúde.
Fica o destinatário da recomendação advertido dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude 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
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, pelo e-mail (segunda.pj.saojoao@mppi.mp.br) as
providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
São João do Piauí/PI, 16 de junho de 2020.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça

3.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI12168
DESPACHO DE INSTAURAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se de Manifestação nº 2012/2020 encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público em que o denunciante relata, em suma, que o
Município de Cristino Castro não está atualizando o boletim de casos de COVID 19 no município e também não criou uma unidade de referência
para o atendimento de possíveis casos de Covid 19 no município. Vale frisar que a manifestação foi recebida como Notícia de Fato (Atendimento
ao Público - SIMP 000032-416/2020) pelo Grupo Regional de PJ integradas de Bom Jesus.
Houve despacho declinando a atribuição a esta Promotoria de Justiça.
Determina o art. 1º da Resolução 174 do Conselho Nacional do Ministério Público,
"A Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação das
Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente
ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou
representações."
Assim, determino a autuação do feito como Notícia de Fato, com o registro do procedimento no SIMP e no Livro próprio da Promotoria de
Justiça.
Tendo em vista já haver Procedimento Administrativo (SIMP 000233-201/2020), instaurado nesta Promotoria de Justiça, cujo objeto engloba os
fatos trazidos na presente manifestação, contendo, inclusive, diversos despachos e recomendações, entendo que a presente Notícia de Fato
deve ser arquivada, uma vez que seu objeto coincide com aquele contido no Procedimento Administrativo nº 04/2020 (SIMP 000233-201/2020),
tudo com fundamento no art. 4º, I (parte inicial) da Resolução nº 174/2017 do CNMP. No entanto, necessária se faz a juntada da referida
manifestação aos autos do Procedimento Administrativo acima citado para a tomada das providências cabíveis.
Portanto, com fundamento nas razões de fato e de direito acima expostas, DETERMINO O ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato e a
juntada da referida manifestação aos autos do Procedimento Administrativo acima citado para a tomada das providências cabíveis, devendo ser
certificado neste o cumprimento da determinação.
Comunique-se da presente decisão a Ouvidoria do Ministério Público através do e-mail insitucional ouvidoria@mppi.mp.br.
Tendo em vista se tratar de denúncia anônima, DETERMINO a publicação da presente no DOEMPPI.
Decorrido o prazo de 10 dias sem recurso, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça (art. 5º da Resolução 174/2017 - CNMP).
Em havendo recurso, autos conclusos para deliberação acerca da retratação (art. 4º, §3º da Resolução 174/2017 - CNMP.
Cumpra-se.
Cristino Castro-PI, 16 de junho de 2020.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular da PJ de Cristino Castro, respondendo cumulativamente pela PJ de Capitão de Campos

3.8. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI12169
Ao Senhor Rafael Alves de Sousa
Secretário de Educação do Município de Parnaíba-PI
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº. 01-06/2020
Recomendação a Secretário Municipal de Educação de Parnaíba-PI, para cumprir o disposto no Parecer nº 05/2020, do Conselho
Nacional de Educação (CNE), Resolução CEE/PI Nº 061/2020, e Nº 087/2020, do Conselho Estadual de Educação, e Nota Técnica CEE/PI
N.º 001, a fim da reorganização dos calendários escolares para o ano letivo de 2020, e a construção dos planos de retorno gradual e
seguros para a comunidade escolar, a observância dos prazos estabelecidos pelos decretos governamentais, bem como a prévia
execução de todos os protocolos sanitários e pedagógicos, nas escolas públicas de educação do Município de Parnaíba-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI, no
uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, ambos da Constituição Federal; artigo
26, incisos I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei Federal de Nº. 8.625/93; e artigo 37, da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127, caput¸ da Carta Magna c/c artigo 1º, caput, e artigo 94, caput, da Lei Nº. 8.625/93, e artigo 1º, caput, da Lei
Complementar Estadual Nº. 13/91);
CONSIDERANDO que à Administração Pública cabe obedecer aos princípios da impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência
(artigo 37, da CF);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do artigo 6º, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do artigo 23, inciso V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal
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e Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 205, da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206, da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Novo
Coronavírus COVID-19, constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII) é considerada, nos termos do Regulamento
Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para todos países devido a disseminação
internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS Nº. 188/2020, declarou "emergência em saúde
pública de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus COVID-19, 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, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Novo Coronavírus COVID-19, ou
seja, momento em que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do Novo Coronavírus COVID-19, 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 a Nota Técnica Nº 9/2020 - CGPROFI/DEPROS/SAP/MS, de 12/03/2020, expedida pelo Ministério da Saúde, que estabeleceu
orientações de prevenção ao Novo Coronavírus COVID-19, no âmbito do Programa Saúde na Escola, em razão dos ambientes escolares terem
alta circulação de pessoas e crianças, sendo estas integrantes do grupo vulnerável para desenvolvimento e disseminação de doencas;
CONSIDERANDO que as medidas a serem adotadas pelas redes de educação podem evitar o fluxo de contaminação para familiares, muitos
deles idosos, grupo mais vulnerável em razão da idade e comorbidades, conforme Posicionamento sobre o COVID-19, da Sociedade Brasileira
de Geriatria e Gerontologia - SBGG, publicada em 15/03/2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 18.895/2020, de 19.03.2020 (calamidade pública), com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e de
disseminação da COVID-19, o Decreto Estadual Nº. 18.913 de 30.03.2020, que prorrogou por 30 dias a suspensão estabelecida no artigos 1º,
incisos I e 2º do Decreto Estadual Nº 18.884, das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas
redes municipais e privadas, bem como pelas instituições de ensino superior públicas ou privadas e o Decreto Estadual Nº. 18.966 de
30.04.2020, que prorrogou a suspensão de aulas presenciais até 31.07.2020;
CONSIDERANDO que, em relação à questão pedagógica, o Conselho Nacional de Educação (CNE), através de Nota de Esclarecimento, traçou
orientações aos sistemas e estabelecimentos de ensino de todos os níveis, etapas e modalidades, que tenham a necessidade de reorganizar as
atividades acadêmicas ou de aprendizagem em face da suspensão das atividades escolares por conta da necessidade de ações preventivas à
propagação do Coronavírus;
CONSIDERANDO o artigo 32, § 4º, da LDB, que estabelece que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais;
CONSIDERANDO que o Conselho Estadual de Educação (CNE) expediu nota de esclarecimento sobre a reorganização do calendário escolar
para as escolas que suspenderam as atividades em observância a recomendação disposta no Decreto Estadual Nº. 18.884/2020;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Educação (CNE), através de seu Conselho Pleno (CP), editou o Parecer Nº. 05/2020, aprovado
em 28 de abril de 2020 e devidamente homologado pelo Ministério da Educação no último dia 29 de maio, tratando da reorganização do
Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em
razão da Pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDO a Resolução CEE/PI Nº 061/2020 do Conselho Estadual de Educação que dispõe sobre o regime especial de aulas não
presenciais para instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino do Piauí, em caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto
permanecerem as medidas de isolamento previstas na prevenção e combate ao Novo Coronavirus - SARS - Cov2 e a Resolução Nº. 87/2020;
CONSIDERANDO a Resolução CEE/PI Nº. 087/2020 do Conselho Estadual de Educação que dispõe sobre normas pertinentes à reorganização
do calendário escolar referente ao período de excepcionalidade no contexto da situação de pandemia da COVID-19 para escolas pertencentes ao
Sistema Estadual de Ensino do Piauí e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Nota Técnica CEE/PI Nº. 001, que explica as orientações para elaboração do Plano de Ação Pedagógica em Regime
Especial de aulas não presenciais, atendendo o que prescreve o artigo 4º, inciso V, § 1º e 2º da Resolução CEE/PI Nº 061 e artigo 11 da
Resolução CEE/PI Nº 087/2020;
CONSIDERANDO o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), através da Nota Técnica Nº 04/2020/CAODEC/MPPI, renovou o entendimento firmado por meio da Nota Técnica Nº
02/2020/CAODEC/MPPI, especialmente no que diz respeito a continuidade das atividades escolares por meio de plataforma eletrônica, que
dispense atividade presencial (§2º, artigo 1º do Decreto Nº 18.913/2020, de 30 de março de 2020);
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e
Cidadania (CAODEC), emitiu Nota Orientativa com sugestões e recomendações aos órgãos de execução ministeriais a fim de mitigar os
impactos negativos gerados pela pandemia da Covid-19 na educação;
CONSIDERANDO a Nota Técnica N.º 08/2020, do Grupo Nacional de Direitos Humanos, órgão do Colégio Nacional de Procuradores Gerais,
elaborada por sua Comissão Permanente de Educação, que se manifestou sobre as normas gerais aplicáveis à educação durante a pandemia da
COVID-19, bem como traçou orientações para atuação do Ministério Público brasileiro;
CONSIDERANDO ainda que o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e
Cidadania (CAODEC), emitiu Nota Orientativa Nº. 02/2020/CAODEC com orientações e sugestões a fim de subsidiar a atuação dos Promotores
de Justiça do Estado do Piauí na fiscalização e colaboração das estratégias educacionais adotadas pelas redes de ensino diante da suspensão
das aulas presenciais, decretada em decorrência da pandemia da COVID-19, com reflexos no cumprimento pelas escolas da carga horária
obrigatória para a educação básica;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de acompanhar a reorganização dos calendários escolares para o ano letivo de 2020 e a
construção dos planos de retorno gradual e seguros para a comunidade escolar, que na retomada devem considerar, principalmente, os
dados epidemiológicos que apontem o declínio da pandemia, a manutenção de cenário favorável ao retorno das atividades escolares, a
observância dos prazos estabelecidos pelos decretos governamentais, bem como a prévia execução de todos os protocolos sanitários e
pedagógicos.
RESOLVE, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, RECOMENDAR ao Secretário Municipal de Educação de Parnaíba (PI), em observância
aos decretos estaduais que estabeleceram a suspensão das aulas e a fim de, desde já, elaborar planos e estratégias de retorno gradual das
atividades escolares presenciais, que:
1. A Realização de avaliação, para fins de tomada de decisão do retorno às aulas presenciais, das condições de segurança sanitária dos
estudantes e de toda a comunidade escolar, de maneira eficiente, quantitativa e qualitativamente, assegurando as medidas sanitárias
preventivas, inclusive, de distanciamento social na rotina escolar, na sala de aula (espaçamento seguro entre as carteiras escolares) e demais
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ambientes das instituições escolares (sinalização de locais e espaçamento de entradas e saídas de alunos e demais membros da comunidade
escolar), observadas as peculiaridades de cada nível ou etapa de ensino, notadamente, da Educação Infantil;
2. O cumprimento integral das políticas de prevenção e combate ao novo Coronavírus estipuladas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de
Saúde do Estado do Piauí, informando e garantindo a execução de providências que venham a ser determinadas em todas as unidades
escolares;
3. A disponibilização de lavatórios em efetivo funcionamento e em quantidade suficiente a toda rede de ensino, além de material de higienização
adequado, tais como sabão líquido, álcool em gel 70% (que deverá ser fornecido aos alunos de forma segura e supervisionada), toalhas de
papel, máscaras descartáveis (observadas as recomendações de uso por faixa etária), bem como EPIs aos profissionais da educação, entre
outras medidas de higienização e proteção individual;
4. Que determine a todas unidades escolares que promovam orientação aos estudantes quanto às medidas preventivas e de contenção da
propagação do Novo Coronavírus COVID-19;
5. A promoção, no âmbito de suas atribuições, de ações e medidas de informação e conscientização às famílias dos estudantes, de modo a
assegurar a educação sanitária também no ambiente doméstico;
6. O estabelecimento de um fluxo célere e eficiente de comunicação de suspeitas de casos de Covid-19 entre alunos e demais membros da
comunidade escolar a serem notificados às Secretarias Municipais de Educação e de Saúde para serem realizados exames e adotadas as
medidas pertinentes;
7. Considerando o item anterior, avaliar, em conjunto com a Secretaria de Saúde, a possibilidade de realização de testes periódicos de detecção
da COVID-19 para os profissionais da educação, a fim de implementar fluxos e protocolos de saúde, com o incentivo aos cuidados com a saúde
em geral, em relação a outros problemas de saúde ou doenças;
8. A implementação das medidas sanitárias compatíveis com o estágio da pandemia, em relação à disponibilização e ao uso do transporte
escolar;
9. A Elaboração de plano para o retorno gradual das atividades escolares presenciais que, no mínimo:
a) Assegure medidas de segurança sanitária à comunidade escolar e de contenção da disseminação da COVID-19, levando em conta a realidade
estrutural das unidades escolares, com mapeamento das instituições que necessitam de melhorias específicas como, por exemplo, a manutenção
e disponibilização de lavatórios, entre outras medidas, que deverão ser adotadas antes do efetivo retorno das atividades presenciais;
b) Considere a possibilidade de adoção de fluxos e horários diferenciados, incluindo redução do número de alunos por turnos e turmas e, se
necessário, elaboração de sistema de rodízio com complementação das aulas por sistema remoto ou atividades extraclasses e não presenciais,
para evitar aglomerações no ambiente escolar;
c) O estabelecimento de metodologias e instrumentos para o diagnóstico das dificuldades em relação aos objetivos de aprendizagem e
habilidades que se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais, decorrentes do período de suspensão das aulas
presenciais, a serem aplicadas logo após o retorno às aulas, de forma individualizada, assim como para avaliar as aprendizagens e habilidades
desenvolvidas;
d) Considere, na avaliação diagnóstica, os diferentes perfis de alunos que tiveram rendimento distinto durante o processo de ensino e
aprendizagem na forma não presencial, em níveis ou categorias: desempenho superior, satisfatório, aproveitamento parcial ou nenhum
aproveitamento, ou segundo outra classificação que preferir, de modo a customizar, na medida das necessidades individuais, programas
específicos de intervenção pedagógica (aulas de reforço) ou reposição de aulas aos que tiveram aproveitamento insatisfatório, e instrumentos de
estímulo aos que tiveram aproveitamento superior ou suficiente aos avanços educacionais;
e) A implementação, durante o processo de avaliação diagnóstica, ações contínuas para levantamento dos avanços e lacunas do processo de
aprendizagem, ao longo do isolamento e no retorno às aulas presenciais em momentos estratégicos diversos, sempre que necessário;
f) A previsão de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao ano letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, ampliando
programas e ações de correção de fluxo de idade/ano escolar, por meio de acompanhamento individualizado do aluno com rendimento escolar
defasado;
g) A revisão de objetivos de aprendizagem para o presente ano letivo e disponibilize um programa de reposição e reforço dos conteúdos
curriculares para o cumprimento da proposta pedagógica e da carga horária mínima obrigatória, observadas as recomendações e normativas dos
Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação, porém sem condensar ou acumular conteúdos em pouco tempo ou sobrecarregar
educandos e educadores tão somente para registro de aulas;
h) A garantia aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e aos com altas habilidades, da frequência às turmas regulares
e ao atendimento especializado (AEE) com plena acessibilidade, quando necessário, com serviço de apoio especializado para atender às
peculiaridades da educação especial;
i) A criação mecanismos de busca ativa e disponibilize ferramentas às unidades escolares para a execução e monitoramento de tal atividade,
sugerindo-se aqui o uso da Busca Ativa Escolar (UNICEF), de forma a se prevenir e combater a baixa frequência ou a evasão escolar, articulando
toda a rede de proteção para esse fim, notadamente o Conselho Tutelar de cada município, esgotadas as intervenções dispensadas pela escola;
10. A promoção do necessário acolhimento quando do retorno das atividades presenciais, com vista a averiguar problemas que possam impactar
os progressos da comunidade escolar, com escuta que permita subsidiar avaliações diagnósticas, verificando-se problemas referentes à saúde
física e mental, detecção de situações de vulnerabilidade, a serem encaminhados às redes de proteção, aos serviços de saúde e
socioassistenciais, buscando-se sempre minimizar as desigualdades sociais agravadas em razão da pandemia;
11. Que antes do retorno das aulas presenciais, promova encontros de formação e acolhimento aos professores e demais profissionais da
educação, com as medidas sanitárias adequadas, com o objetivo de verificar os impactos psicológicos e prepará-los emocionalmente para
receber os alunos e suas famílias, assim como levantar a necessidade daqueles que precisam de acompanhamento psicológico profissional;
12. Assegure que os estudantes em situação de risco pessoal ou familiar, pertencentes ao grupo de risco para a COVID-19, não sejam
prejudicados no que diz respeito às faltas escolares com o retorno das atividades presenciais, garantindo-lhes, ainda, acesso à educação por
meio de atividades escolares domiciliares ou não presenciais ou com acompanhamento de professores da sua turma;
13. A promoção do atendimento domiciliar com atividades pedagógicas aos alunos com deficiência, doenças ou comorbidades que os impeçam
de frequentar os ambientes escolares durante o risco de contágio, especialmente pelos professores de AEE (Atendimento Educacional
Especializado) ou Sala de Recursos Multifuncionais;
14. A promoção, conforme a necessidade, das atividades e aulas híbridas (presenciais e não presenciais concomitantemente), a fim de sustentar
as aprendizagens construídas pelos alunos ou corrigir déficits de aprendizagem dos conteúdos que exigem mais atividades práticas por parte dos
discentes;
15. A promoção, conforme a necessidade, da recomposição do quadro de professores e demais profissionais de educação pertencentes ao grupo
de risco e também os eventualmente sintomáticos e diagnosticados com COVID-19, priorizando, para tanto, a convocação de professores e
servidores cedidos ou em desvio de função, a fim de evitar impacto orçamentário, uma vez que é cediço que os efeitos da quarentena já enseja
redução das arrecadações e, consequentemente, impactos nos recursos da educação;
16. A promoção das formações necessárias, através de cursos, treinamentos ou outras modalidades de formação, para acolhimento dos
discentes e equipes gestoras, de modo a prepará-los para as novas medidas e metodologias educacionais;
17. A participação das decisões e ações do Conselho Escolar, Conselhos de Educação e Conselhos de Alimentação Escolar, no que couber,
garantindo-se a gestão democrática da educação na construção e implementação do novo calendário, com diálogo com gestores, profissionais da
educação, comunidade escolar e todos os atores sociais envolvidos no processo educacional;
18. A garantia do direito à informação mediante a criação de canais de comunicação entre os responsáveis pelos sistemas de ensino, escolas,
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pais e alunos, informando as metodologias e suas formas de avaliação, bem como viabilizando o recebimento de denúncias e reclamações,
fortalecendo o vínculo da escola com a família e a comunidade;
19. A transparência pública de todas as decisões e medidas que venham a ser implementadas, inclusive no empenho de recursos públicos
específicos para as medidas de prevenção, contenção e combate ao Novo Coronavírus;
20. A promoção a criação de um novo processo de chamada escolar para levantamento de demandas e possíveis estratégias para provimento de
novas vagas de matrículas escolares, considerando a mudança de endereços e a migração de alunos das demais redes de ensino para a rede
pública.
Ressalto, por fim, que a inobservância da presente Recomendação acarretará a adoção de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis,
pelo Ministério Público, inclusive, o possível ajuizamento da pertinente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, em face
da Secretário Municial, e servidores.
Outrossim, na forma do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, segunda parte, da Lei Nº 8.625/93, sob as penas da legislação, o Ministério Público,
por meio do seu representante abaixo assinado, REQUISITA a Vossa Senhoria que, deve ser encaminhada à 1ª Promotoria de Justiça de
Parnaíba/PI, pelo e-mail secretariaunificadaparnaiba@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a
provar o cumprimento desta Recomendação, ao final do prazo de 15 (quinze) dias úteis.
A partir da data da entrega via e-mail da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua
destinatária como pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e, portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
Notifique-se o Secretário Municipal de Educação de Parnaíba-PI, e que o mesmo envie cópia da presente Recomendação ao Prefeito a e ao
Procurador Geral do Município, para que cumpram e façam cumprir seus termos.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
Movimentos necessários em SIMP. Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 16 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 do COVID-19 - Região Parnaíba
Ao Senhor James de Sales Santos
Secretário Municipal Educação de Ilha Grande-PI
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº. 02-06/2020
Recomendação a Secretário Municipal de Educação de Ilha Grande-PI, para cumprir o disposto no Parecer nº 05/2020, do Conselho
Nacional de Educação (CNE), Resolução CEE/PI Nº 061/2020, e Nº 087/2020, do Conselho Estadual de Educação, e Nota Técnica CEE/PI
N.º 001, a fim da reorganização dos calendários escolares para o ano letivo de 2020, e a construção dos planos de retorno gradual e
seguros para a comunidade escolar, a observância dos prazos estabelecidos pelos decretos governamentais, bem como a prévia
execução de todos os protocolos sanitários e pedagógicos, nas escolas públicas de educação do Município de Ilha Grande-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI, no
uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, ambos da Constituição Federal; artigo
26, incisos I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei Federal de Nº. 8.625/93; e artigo 37, da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127, caput¸ da Carta Magna c/c artigo 1º, caput, e artigo 94, caput, da Lei Nº. 8.625/93, e artigo 1º, caput, da Lei
Complementar Estadual Nº. 13/91);
CONSIDERANDO que à Administração Pública cabe obedecer aos princípios da impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência
(artigo 37, da CF);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do artigo 6º, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do artigo 23, inciso V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal
e Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 205, da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206, da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Novo
Coronavírus COVID-19, constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII) é considerada, nos termos do Regulamento
Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para todos países devido a disseminação
internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS Nº. 188/2020, declarou "emergência em saúde
pública de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus COVID-19, 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, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Novo Coronavírus COVID-19, ou
seja, momento em que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do Novo Coronavírus COVID-19, 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 a Nota Técnica Nº 9/2020 - CGPROFI/DEPROS/SAP/MS, de 12/03/2020, expedida pelo Ministério da Saúde, que estabeleceu
orientações de prevenção ao Novo Coronavírus COVID-19, no âmbito do Programa Saúde na Escola, em razão dos ambientes escolares terem
alta circulação de pessoas e crianças, sendo estas integrantes do grupo vulnerável para desenvolvimento e disseminação de doenças;
CONSIDERANDO que as medidas a serem adotadas pelas redes de educação podem evitar o fluxo de contaminação para familiares, muitos
deles idosos, grupo mais vulnerável em razão da idade e comorbidades, conforme Posicionamento sobre o COVID-19, da Sociedade Brasileira
de Geriatria e Gerontologia - SBGG, publicada em 15/03/2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 18.895/2020, de 19.03.2020 (calamidade pública), com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e de
disseminação da COVID-19, o Decreto Estadual Nº. 18.913 de 30.03.2020, que prorrogou por 30 dias a suspensão estabelecida no artigos 1º,
incisos I e 2º do Decreto Estadual Nº 18.884, das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas
redes municipais e privadas, bem como pelas instituições de ensino superior públicas ou privadas e o Decreto Estadual Nº. 18.966 de
30.04.2020, que prorrogou a suspensão de aulas presenciais até 31.07.2020;
CONSIDERANDO que, em relação à questão pedagógica, o Conselho Nacional de Educação (CNE), através de Nota de Esclarecimento, traçou
orientações aos sistemas e estabelecimentos de ensino de todos os níveis, etapas e modalidades, que tenham a necessidade de reorganizar as
atividades acadêmicas ou de aprendizagem em face da suspensão das atividades escolares por conta da necessidade de ações preventivas à
propagação do Coronavírus;
CONSIDERANDO o artigo 32, § 4º, da LDB, que estabelece que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como
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complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais;
CONSIDERANDO que o Conselho Estadual de Educação (CNE) expediu nota de esclarecimento sobre a reorganização do calendário escolar
para as escolas que suspenderam as atividades em observância a recomendação disposta no Decreto Estadual Nº. 18.884/2020;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Educação (CNE), através de seu Conselho Pleno (CP), editou o Parecer Nº. 05/2020, aprovado
em 28 de abril de 2020 e devidamente homologado pelo Ministério da Educação no último dia 29 de maio, tratando da reorganização do
Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em
razão da Pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDO a Resolução CEE/PI Nº 061/2020 do Conselho Estadual de Educação que dispõe sobre o regime especial de aulas não
presenciais para instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino do Piauí, em caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto
permanecerem as medidas de isolamento previstas na prevenção e combate ao Novo Coronavirus - SARS - Cov2 e a Resolução Nº. 87/2020;
CONSIDERANDO a Resolução CEE/PI Nº. 087/2020 do Conselho Estadual de Educação que dispõe sobre normas pertinentes à reorganização
do calendário escolar referente ao período de excepcionalidade no contexto da situação de pandemia da COVID-19 para escolas pertencentes ao
Sistema Estadual de Ensino do Piauí e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Nota Técnica CEE/PI Nº. 001, que explica as orientações para elaboração do Plano de Ação Pedagógica em Regime
Especial de aulas não presenciais, atendendo o que prescreve o artigo 4º, inciso V, § 1º e 2º da Resolução CEE/PI Nº 061 e artigo 11 da
Resolução CEE/PI Nº 087/2020;
CONSIDERANDO o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), através da Nota Técnica Nº 04/2020/CAODEC/MPPI, renovou o entendimento firmado por meio da Nota Técnica Nº
02/2020/CAODEC/MPPI, especialmente no que diz respeito a continuidade das atividades escolares por meio de plataforma eletrônica, que
dispense atividade presencial (§2º, artigo 1º do Decreto Nº 18.913/2020, de 30 de março de 2020);
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e
Cidadania (CAODEC), emitiu Nota Orientativa com sugestões e recomendações aos órgãos de execução ministeriais a fim de mitigar os
impactos negativos gerados pela pandemia da Covid-19 na educação;
CONSIDERANDO a Nota Técnica N.º 08/2020, do Grupo Nacional de Direitos Humanos, órgão do Colégio Nacional de Procuradores Gerais,
elaborada por sua Comissão Permanente de Educação, que se manifestou sobre as normas gerais aplicáveis à educação durante a pandemia da
COVID-19, bem como traçou orientações para atuação do Ministério Público brasileiro;
CONSIDERANDO ainda que o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e
Cidadania (CAODEC), emitiu Nota Orientativa Nº. 02/2020/CAODEC com orientações e sugestões a fim de subsidiar a atuação dos Promotores
de Justiça do Estado do Piauí na fiscalização e colaboração das estratégias educacionais adotadas pelas redes de ensino diante da suspensão
das aulas presenciais, decretada em decorrência da pandemia da COVID-19, com reflexos no cumprimento pelas escolas da carga horária
obrigatória para a educação básica;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de acompanhar a reorganização dos calendários escolares para o ano letivo de 2020 e a
construção dos planos de retorno gradual e seguros para a comunidade escolar, que na retomada devem considerar, principalmente, os
dados epidemiológicos que apontem o declínio da pandemia, a manutenção de cenário favorável ao retorno das atividades escolares, a
observância dos prazos estabelecidos pelos decretos governamentais, bem como a prévia execução de todos os protocolos sanitários e
pedagógicos;
RESOLVE, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, RECOMENDAR ao Secretário Municipal de Educação de Ilha Grande (PI), em
observância aos decretos estaduais que estabeleceram a suspensão das aulas e a fim de, desde já, elaborar planos e estratégias de retorno
gradual das atividades escolares presenciais, que:
1. A Realização de avaliação, para fins de tomada de decisão do retorno às aulas presenciais, das condições de segurança sanitária dos
estudantes e de toda a comunidade escolar, de maneira eficiente, quantitativa e qualitativamente, assegurando as medidas sanitárias
preventivas, inclusive, de distanciamento social na rotina escolar, na sala de aula (espaçamento seguro entre as carteiras escolares) e demais
ambientes das instituições escolares (sinalização de locais e espaçamento de entradas e saídas de alunos e demais membros da comunidade
escolar), observadas as peculiaridades de cada nível ou etapa de ensino, notadamente, da Educação Infantil;
2. O cumprimento integral das políticas de prevenção e combate ao novo Coronavírus estipuladas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de
Saúde do Estado do Piauí, informando e garantindo a execução de providências que venham a ser determinadas em todas as unidades
escolares;
3. A disponibilização de lavatórios em efetivo funcionamento e em quantidade suficiente a toda rede de ensino, além de material de higienização
adequado, tais como sabão líquido, álcool em gel 70% (que deverá ser fornecido aos alunos de forma segura e supervisionada), toalhas de
papel, máscaras descartáveis (observadas as recomendações de uso por faixa etária), bem como EPIs aos profissionais da educação, entre
outras medidas de higienização e proteção individual;
4. Que determine a todas unidades escolares que promovam orientação aos estudantes quanto às medidas preventivas e de contenção da
propagação do Novo Coronavírus COVID-19;
5. A promoção, no âmbito de suas atribuições, de ações e medidas de informação e conscientização às famílias dos estudantes, de modo a
assegurar a educação sanitária também no ambiente doméstico;
6. O estabelecimento de um fluxo célere e eficiente de comunicação de suspeitas de casos de Covid-19 entre alunos e demais membros da
comunidade escolar a serem notificados às Secretarias Municipais de Educação e de Saúde para serem realizados exames e adotadas as
medidas pertinentes;
7. Considerando o item anterior, avaliar, em conjunto com a Secretaria de Saúde, a possibilidade de realização de testes periódicos de detecção
da COVID-19 para os profissionais da educação, a fim de implementar fluxos e protocolos de saúde, com o incentivo aos cuidados com a saúde
em geral, em relação a outros problemas de saúde ou doenças;
8. A implementação das medidas sanitárias compatíveis com o estágio da pandemia, em relação à disponibilização e ao uso do transporte
escolar;
9. A Elaboração de plano para o retorno gradual das atividades escolares presenciais que, no mínimo:
a) Assegure medidas de segurança sanitária à comunidade escolar e de contenção da disseminação da COVID-19, levando em conta a realidade
estrutural das unidades escolares, com mapeamento das instituições que necessitam de melhorias específicas como, por exemplo, a manutenção
e disponibilização de lavatórios, entre outras medidas, que deverão ser adotadas antes do efetivo retorno das atividades presenciais;
b) Considere a possibilidade de adoção de fluxos e horários diferenciados, incluindo redução do número de alunos por turnos e turmas e, se
necessário, elaboração de sistema de rodízio com complementação das aulas por sistema remoto ou atividades extraclasses e não presenciais,
para evitar aglomerações no ambiente escolar;
c) O estabelecimento de metodologias e instrumentos para o diagnóstico das dificuldades em relação aos objetivos de aprendizagem e
habilidades que se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais, decorrentes do período de suspensão das aulas
presenciais, a serem aplicadas logo após o retorno às aulas, de forma individualizada, assim como para avaliar as aprendizagens e habilidades
desenvolvidas;
d) Considere, na avaliação diagnóstica, os diferentes perfis de alunos que tiveram rendimento distinto durante o processo de ensino e
aprendizagem na forma não presencial, em níveis ou categorias: desempenho superior, satisfatório, aproveitamento parcial ou nenhum
aproveitamento, ou segundo outra classificação que preferir, de modo a customizar, na medida das necessidades individuais, programas
específicos de intervenção pedagógica (aulas de reforço) ou reposição de aulas aos que tiveram aproveitamento insatisfatório, e instrumentos de
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estímulo aos que tiveram aproveitamento superior ou suficiente aos avanços educacionais;
e) A implementação, durante o processo de avaliação diagnóstica, ações contínuas para levantamento dos avanços e lacunas do processo de
aprendizagem, ao longo do isolamento e no retorno às aulas presenciais em momentos estratégicos diversos, sempre que necessário;
f) A previsão de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao ano letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, ampliando
programas e ações de correção de fluxo de idade/ano escolar, por meio de acompanhamento individualizado do aluno com rendimento escolar
defasado;
g) A revisão de objetivos de aprendizagem para o presente ano letivo e disponibilize um programa de reposição e reforço dos conteúdos
curriculares para o cumprimento da proposta pedagógica e da carga horária mínima obrigatória, observadas as recomendações e normativas dos
Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação, porém sem condensar ou acumular conteúdos em pouco tempo ou sobrecarregar
educandos e educadores tão somente para registro de aulas;
h) A garantia aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e aos com altas habilidades, da frequência às turmas regulares
e ao atendimento especializado (AEE) com plena acessibilidade, quando necessário, com serviço de apoio especializado para atender às
peculiaridades da educação especial;
i) A criação mecanismos de busca ativa e disponibilize ferramentas às unidades escolares para a execução e monitoramento de tal atividade,
sugerindo-se aqui o uso da Busca Ativa Escolar (UNICEF), de forma a se prevenir e combater a baixa frequência ou a evasão escolar, articulando
toda a rede de proteção para esse fim, notadamente o Conselho Tutelar de cada município, esgotadas as intervenções dispensadas pela escola;
10. A promoção do necessário acolhimento quando do retorno das atividades presenciais, com vista a averiguar problemas que possam impactar
os progressos da comunidade escolar, com escuta que permita subsidiar avaliações diagnósticas, verificando-se problemas referentes à saúde
física e mental, detecção de situações de vulnerabilidade, a serem encaminhados às redes de proteção, aos serviços de saúde e
socioassistenciais, buscando-se sempre minimizar as desigualdades sociais agravadas em razão da pandemia;
11. Que antes do retorno das aulas presenciais, promova encontros de formação e acolhimento aos professores e demais profissionais da
educação, com as medidas sanitárias adequadas, com o objetivo de verificar os impactos psicológicos e prepará-los emocionalmente para
receber os alunos e suas famílias, assim como levantar a necessidade daqueles que precisam de acompanhamento psicológico profissional;
12. Assegure que os estudantes em situação de risco pessoal ou familiar, pertencentes ao grupo de risco para a COVID-19, não sejam
prejudicados no que diz respeito às faltas escolares com o retorno das atividades presenciais, garantindo-lhes, ainda, acesso à educação por
meio de atividades escolares domiciliares ou não presenciais ou com acompanhamento de professores da sua turma;
13. A promoção do atendimento domiciliar com atividades pedagógicas aos alunos com deficiência, doenças ou comorbidades que os impeçam
de frequentar os ambientes escolares durante o risco de contágio, especialmente pelos professores de AEE (Atendimento Educacional
Especializado) ou Sala de Recursos Multifuncionais;
14. A promoção, conforme a necessidade, das atividades e aulas híbridas (presenciais e não presenciais concomitantemente), a fim de sustentar
as aprendizagens construídas pelos alunos ou corrigir déficits de aprendizagem dos conteúdos que exigem mais atividades práticas por parte dos
discentes;
15. A promoção, conforme a necessidade, da recomposição do quadro de professores e demais profissionais de educação pertencentes ao grupo
de risco e também os eventualmente sintomáticos e diagnosticados com COVID-19, priorizando, para tanto, a convocação de professores e
servidores cedidos ou em desvio de função, a fim de evitar impacto orçamentário, uma vez que é cediço que os efeitos da quarentena já enseja
redução das arrecadações e, consequentemente, impactos nos recursos da educação;
16. A promoção das formações necessárias, através de cursos, treinamentos ou outras modalidades de formação, para acolhimento dos
discentes e equipes gestoras, de modo a prepará-los para as novas medidas e metodologias educacionais;
17. A participação das decisões e ações do Conselho Escolar, Conselhos de Educação e Conselhos de Alimentação Escolar, no que couber,
garantindo-se a gestão democrática da educação na construção e implementação do novo calendário, com diálogo com gestores, profissionais da
educação, comunidade escolar e todos os atores sociais envolvidos no processo educacional;
18. A garantia do direito à informação mediante a criação de canais de comunicação entre os responsáveis pelos sistemas de ensino, escolas,
pais e alunos, informando as metodologias e suas formas de avaliação, bem como viabilizando o recebimento de denúncias e reclamações,
fortalecendo o vínculo da escola com a família e a comunidade;
19. A transparência pública de todas as decisões e medidas que venham a ser implementadas, inclusive no empenho de recursos públicos
específicos para as medidas de prevenção, contenção e combate ao Novo Coronavírus;
20. A promoção a criação de um novo processo de chamada escolar para levantamento de demandas e possíveis estratégias para provimento de
novas vagas de matrículas escolares, considerando a mudança de endereços e a migração de alunos das demais redes de ensino para a rede
pública.
Ressalto, por fim, que a inobservância da presente Recomendação acarretará a adoção de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis,
pelo Ministério Público, inclusive, o possível ajuizamento da pertinente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, em face
da Secretário Municial, e servidores.
Outrossim, na forma do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, segunda parte, da Lei Nº 8.625/93, sob as penas da legislação, o Ministério Público,
por meio do seu representante abaixo assinado, REQUISITA a Vossa Senhoria que, deve ser encaminhada à 1ª Promotoria de Justiça de Ilha
Grande/PI, pelo e-mail secretariaunificadaparnaiba@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a
provar o cumprimento desta Recomendação, ao final do prazo de 15 (quinze) dias úteis.
A partir da data da entrega via e-mail da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua
destinatária como pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e, portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
Notifique-se o Secretário Municipal de Educação de Ilha Grande-PI, e que o mesmo envie cópia da presente Recomendação ao Prefeito a e ao
Procurador Geral do Município, para que cumpram e façam cumprir seus termos.
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
Movimentos necessários em SIMP. Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 16 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 do COVID-19 - Região Parnaíba

3.9. DIRETORIA DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI12172
PORTARIA N.º 07/2020
A DIRETORIA DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE OEIRAS, por intermédio de seu Diretor de Sede, Promotor de Justiça VANDO
DA SILVA MARQUES, no uso de suas atribuições legais, conferido pelo art. 1º, incisos I, III, IX e XVII e XXIV do Ato PGJ nº 823/2018;
CONSIDERANDO o Ato PGJ nº. 1013/2020, disponibilizado no DOMPPI em 11/06/2020, publicado em 12/06/2020, conferindo nova redação ao
art. 1º do Ato PGJ n.º 997/2020, dispondo que "o regime de teletrabalho, nos termos do ATO PGJ Nº 995/2020 (alterado pelo ATO PGJ Nº
996/2020), com a suspensão do expediente presencial do Ministério Público do Estado do Piauí, inclusive a participação dos membros
nos atos, sessões colegiadas e audiências judiciais, até o dia 05 de julho de 2020, como meio de restringir o contato social, diminuindo
a circulação e aglomeração de pessoas com o fim de prevenir e conter o contágio pelo COVID-19 em prol da saúde pública, ressalvadas
situações que impossibilitem a sua adoção (NR)" (grifo nosso);
Página 46

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 656 Disponibilização: Quarta-feira, 17 de Junho de 2020 Publicação: Quinta-feira, 18 de Junho de 2020

CONSIDERANDO, ainda, o Ato PGJ nº. 1012/2020, disponibilizado no DOMPPI em 11/06/2020, publicado em 12/06/2020, conferindo nova
redação ao art. 2º do Ato PGJ n.º 996/2020, dispondo que "ficam suspensos os prazos de processos administrativos e de feitos extrajudiciais até
o dia 05 de julho de 2020, ressalvados os casos urgentes e inadiáveis";
CONSIDERANDO, por fim, a citada prorrogação do período de teletrabalho no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí e a necessidade
de adequação às atividades da Sede das Promotorias de Justiça de Oeiras/PI;
RESOLVE:
PRORROGAR A SUSPENSÃO de atendimento presencial ao público em geral, na Sede das Promotorias de Justiça de Oeiras, sito à Av.
Benedito Martins, nº 389, Oeiras Nova, Oeiras-PI, até o dia 05 de julho de 2020, nos moldes do Ato PGJ n.º 1013/2020.
SUSPENDAM-SE os prazos de processos administrativos e de feitos extrajudiciais até o dia 05 de julho de 2020, ressalvados os casos
urgentes e inadiáveis.
Ressalvadas as disposições em contrário, mantêm-se as demais disposições contidas na Portaria nº 02/2020 da Diretoria de Sede das
Promotorias de Justiça de Oeiras.
Publique-se no DOMPPI, no mural da Sede das Promotorias de Justiça de Oeiras e na Porta de entrada desta Sede.
Encaminhem-se a referida Portaria à Coordenadoria de Recursos Humanos do MPPI, à Procuradoria Geral de Justiça e à Corregedoria Geral do
Ministério Público.
Oeiras - PI, 16 de junho de 2020.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça/Diretor de Sede
Promotor de Justiça - Diretor de Sede

3.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ-PI12173
Ref. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 30/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 133/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça
adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e constitucionais, 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 Estadual), e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal (CF): "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, 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 a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, 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 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 decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o CORONAVÍRUS, ou seja, momento
em que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo CORONAVÍRUS (COVID-19, SARSCoV-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 o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
CORONAVÍRUS;
CONSIDERANDO que, diante do agravamento da propagação do novo CORONAVÍRUS no Piauí, o Governo do Estado do Piauí expediu o
Decreto nº 18.901, de 19 de março de 2019, publicado na pág. 07 do Diário Oficial nº53, deteminando as medidas excepcionais voltadas para o
enfrentamento da gave crise de saúde pública decorrente do COVID-19;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 19.013, de 7 de junho de 2020 prorrogou a vigência dos Decretos 18901, 18902 e 18.947 do Estado do
Piauí, mantendo o isolamento social até o dia 22.6.2020;
CONSIDERANDO que o art. 203 da Constituição Estadual do Piauí dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à extinção do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços destinados a sua promoção, proteção e recuperação, com prioridade para as atividades preventivas e de vigilância sanitária e
epidemiológica;
CONSIDERANDO que o acolhimento dos pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de síndrome gripal ou COVID-19 e a classificação
de risco são aspectos fundamentais para o fortalecimento da rede de atenção à saúde e para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública
de Importância Nacional e Internacional pela Doença decorrente do novo CORONAVÍRUS;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento e Centros Comunitários para Enfrentamento ao COVID-19 são espaços estruturados para
servir como referência para acolhimento dos pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de COVID-19, garantindo o atendimento
ordenado de acordo com a gravidade do caso, em conformidade com os protocolos de definições de tratamentos relacionados ao COVID-19
publicados pelo Ministério da Saúde, utilizando o método "FAST TRACK" de atendimento;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento e Centros Comunitários para enfrentamento ao COVID-19 tem como finalidade acolher os
pacientes com queixas relacionadas a sintomas da COVID-19 e adotar processo de acolhimento com classificação de risco, em sala específica
para tal atividade, permitindo a identificação do paciente que necessite de tratamento imediato, segundo o potencial de risco, os agravos à saúde
ou grau de sofrimento;
CONSIDERANDO que o O Ministério da Saúde pactuou com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúdea (CONASEMS) a
publicação das Portarias nº 1444 e 1445 de 29 de maio de 2020 para adoção de regras específicas que viabilizassem o financiamento para a
implantação dessas unidades estratégicas, a serem instituídas em caráter excepcional e temporário, ou seja, com vigência nas competências
financeiras de maio de 2020 a setembro de 2020, sujeito à alteração em decorrência da situação epidemiológica da COVID-19 no Brasil;
CONSIDERANDO a Portaria nº 1.445 do MS, de 29 de maio de 2020 que institui os Centros de Atendimento para Enfrentamento à COVID-19,
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espaços físicos estruturados pela gestão municipal e do Distrito Federal para o acolhimento e atendimento de usuários com queixas relacionadas
aos sintomas de COVID-19;
CONSIDERANDO a finalidade dos Centros de Atendimento, descrita no art.2º da Portaria nº 1445, é:
I - identificar precocemente os casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2, por meio da qualificação do processo de acolhimento com
classificação de risco, visando à identificação da necessidade de tratamento imediato em sala específica para tal atividade;
II - realizar atendimento presencial para os casos que necessitem, utilizando método fasttrack de atendimento, para:
a) identificação tempestiva da necessidade de tratamento imediato;
b) estabelecimento do potencial de risco, presença de agravos à saúde ou grau de sofrimento; e
c) estabilização e encaminhamentos necessários, seguindo os protocolos relacionados ao Sars-CoV-2, publicados no endereço eletrônico do
Ministério da Saúde;
III - realizar a testagem da população de risco, considerando os públicos-alvo e respectivas indicações do Ministério da Saúde;
IV - notificar adequadamente os casos conforme protocolos do Ministério da Saúde e atuar em parceria com a equipe de vigilância local;
V - orientar a população sobre as medidas a serem adotadas durante o isolamento domiciliar e sobre medidas de prevenção comunitária;
VI - articular com os demais níveis de atenção à saúde fluxos de referência e contrarreferência, considerando o disposto nos Planos de
Contingência de cada ente federativo;
CONSIDERANDO que, em consonância com o art.4º da Portaria nº 1.445 do MS, os Centros de Atendimento para Enfrentamento à COVID-19
são classificados nas seguintes tipologias:
I - Tipo 1: municípios de até 70.000 habitantes;
II - Tipo 2: municípios de 70.001 habitantes a 300.000 habitantes; e
III - Tipo 3: municípios acima de 300.000 habitantes;
CONSIDERANDO que o incentivo financeiro de custeio federal ao Distrito Federal e Municípios que implantarem os Centros de Atendimento para
Enfrentamento à COVID-19 terá os seguintes valores mensais:
I - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 1;
II - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 2; e
III - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 3;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimentos devem funcionar, no mínimo, 40 horas semanais, em todos os dias da semana e possuir uma
carga horária mínima semanal por categoria profissional devidamente cadastrada no SCNES, ou seja, no mínimo 8 (oito) horas diárias,
conforme art. 6º da Portaria nº 1445\2020;
CONSIDERANDO que, excepcionalmente, é admitida a contratação dos profissionais integrantes da Atenção Primária desde que os
mesmos cumpram carga horária adicional àquela cadastrada na equipe no mesmo estabelecimento;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento devem respeitar a quantidade mínima de carga horária de acordo com cada categoria
profissional de saúde:
PROFISSIONAIS

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Médico

40 horas

80 horas

120 horas

Enfermeiro

40 horas

80 horas

120 horas

Técnico ou auxiliar de enfermagem

80 horas

120 horas

160 horas

CONSIDERANDO que além da garantia do adequado apoio técnico e logístico para o funcionamento dos Centros de Atendimento, devem ser
observado o espaço físico mínimo exigido para o funcionamento dos Centros de Atendimento:
AMBIENTES

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Consultório

1

2

3

Sala de Acolhimento

1

1

2

Sala de Isolamento

1

1a2

2a3

Sala de Coleta

1

1

1

CONSIDERANDO a Nota Técnica da SESAPI orientando os gestores municipais acerca dos Centros de Atendimento para enfrentamento à
COVID-19 em caráter especial e temporário, a qual dispõe que caso o município opte por utilizar a Estrutura física de uma UBS para implantação
do Centro de Atendimento, deverá realocar os profissionais da ESF/ESB para outro espaço e/ou reorganizar o Espaço da UBS, criando acesso
alternativo ao Centro que deverá ser restrito para profissionais deste serviço e usuários com síndrome gripal;
CONSIDERANDO que a solicitação de habilitação desse novo e importante serviço de atenção cabe, evidentemente, a cada gestor de saúde, no
entanto, está condicionada a requisitos descritos na portaria ministerial nº 1445;
CONSIDERANDO as disposições constantes da NOTA TÉCNICA Nº07, de 8 de junho de 2020 emitida pelo Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde do Ministério Público do Piauí;
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 que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde;
CONSIDERANDO, ainda, que essa 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí instaurou o Procedimento Administrativo (PA) nº 30/2020, no
âmbito desta 2ª PJV, com o objeto e objetivo, entre outros, acompanhar as medidas administrativas de combate à prevenção e propagação do
COVID-19 no Município de Valença do Piauí;
RESOLVE
RECOMENDAR a Senhora IOLANDA MYRHARA DOS REIS CAETANO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALENÇA DO PIAUÍ, em
cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas, que ADOTE PROVIDÊNCIAS
COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19 COM OBSERVÂNCIA DA
TIPOLOGIA REFERENTE AO NÚMERO DE HABITANTES DO MUNICÍPIO DE VALENÇA DO PIAUÍ, nos termos da Portaria nº 1.445, de
29.5.2020 do Ministério da Saúde.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando 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, devendo ser encaminhada à 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí, pelo email segunda.pj.valenca@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento
desta Recomendação, ao final do prazo de 10 (dez) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
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ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI) assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), em
arquivo editável, e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da
Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO (PA) n. 30/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Valença do Piauí (PI), 15 de junho de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil,
respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí
Ref. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 31/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 135/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça
adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e constitucionais, 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 Estadual), e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal (CF): "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, 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 a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, 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 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 decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o CORONAVÍRUS, ou seja, momento
em que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo CORONAVÍRUS (COVID-19, SARSCoV-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 o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
CORONAVÍRUS;
CONSIDERANDO que, diante do agravamento da propagação do novo CORONAVÍRUS no Piauí, o Governo do Estado do Piauí expediu o
Decreto nº 18.901, de 19 de março de 2019, publicado na pág. 07 do Diário Oficial nº53, deteminando as medidas excepcionais voltadas para o
enfrentamento da gave crise de saúde pública decorrente do COVID-19;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 19.013, de 7 de junho de 2020 prorrogou a vigência dos Decretos 18901, 18902 e 18.947 do Estado do
Piauí, mantendo o isolamento social até o dia 22.6.2020;
CONSIDERANDO que o art. 203 da Constituição Estadual do Piauí dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à extinção do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços destinados a sua promoção, proteção e recuperação, com prioridade para as atividades preventivas e de vigilância sanitária e
epidemiológica;
CONSIDERANDO que o acolhimento dos pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de síndrome gripal ou COVID-19 e a classificação
de risco são aspectos fundamentais para o fortalecimento da rede de atenção à saúde e para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública
de Importância Nacional e Internacional pela Doença decorrente do novo CORONAVÍRUS;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento e Centros Comunitários para Enfrentamento ao COVID-19 são espaços estruturados para
servir como referência para acolhimento dos pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de COVID-19, garantindo o atendimento
ordenado de acordo com a gravidade do caso, em conformidade com os protocolos de definições de tratamentos relacionados ao COVID-19
publicados pelo Ministério da Saúde, utilizando o método "FAST TRACK" de atendimento;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento e Centros Comunitários para enfrentamento ao COVID-19 tem como finalidade acolher os
pacientes com queixas relacionadas a sintomas da COVID-19 e adotar processo de acolhimento com classificação de risco, em sala específica
para tal atividade, permitindo a identificação do paciente que necessite de tratamento imediato, segundo o potencial de risco, os agravos à saúde
ou grau de sofrimento;
CONSIDERANDO que o O Ministério da Saúde pactuou com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúdea (CONASEMS) a
publicação das Portarias nº 1444 e 1445 de 29 de maio de 2020 para adoção de regras específicas que viabilizassem o financiamento para a
implantação dessas unidades estratégicas, a serem instituídas em caráter excepcional e temporário, ou seja, com vigência nas competências
financeiras de maio de 2020 a setembro de 2020, sujeito à alteração em decorrência da situação epidemiológica da COVID-19 no Brasil;
CONSIDERANDO a Portaria nº 1.445 do MS, de 29 de maio de 2020 que institui os Centros de Atendimento para Enfrentamento à COVID-19,
espaços físicos estruturados pela gestão municipal e do Distrito Federal para o acolhimento e atendimento de usuários com queixas relacionadas
aos sintomas de COVID-19;
CONSIDERANDO a finalidade dos Centros de Atendimento, descrita no art.2º da Portaria nº 1445, é:
I - identificar precocemente os casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2, por meio da qualificação do processo de acolhimento com
classificação de risco, visando à identificação da necessidade de tratamento imediato em sala específica para tal atividade;
II - realizar atendimento presencial para os casos que necessitem, utilizando método fasttrack de atendimento, para:
a) identificação tempestiva da necessidade de tratamento imediato;
b) estabelecimento do potencial de risco, presença de agravos à saúde ou grau de sofrimento; e
c) estabilização e encaminhamentos necessários, seguindo os protocolos relacionados ao Sars-CoV-2, publicados no endereço eletrônico do
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Ministério da Saúde;
III - realizar a testagem da população de risco, considerando os públicos-alvo e respectivas indicações do Ministério da Saúde;
IV - notificar adequadamente os casos conforme protocolos do Ministério da Saúde e atuar em parceria com a equipe de vigilância local;
V - orientar a população sobre as medidas a serem adotadas durante o isolamento domiciliar e sobre medidas de prevenção comunitária;
VI - articular com os demais níveis de atenção à saúde fluxos de referência e contrarreferência, considerando o disposto nos Planos de
Contingência de cada ente federativo;
CONSIDERANDO que, em consonância com o art.4º da Portaria nº 1.445 do MS, os Centros de Atendimento para Enfrentamento à COVID-19
são classificados nas seguintes tipologias:
I - Tipo 1: municípios de até 70.000 habitantes;
II - Tipo 2: municípios de 70.001 habitantes a 300.000 habitantes; e
III - Tipo 3: municípios acima de 300.000 habitantes;
CONSIDERANDO que o incentivo financeiro de custeio federal ao Distrito Federal e Municípios que implantarem os Centros de Atendimento para
Enfrentamento à COVID-19 terá os seguintes valores mensais:
I - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 1;
II - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 2; e
III - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 3;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimentos devem funcionar, no mínimo, 40 horas semanais, em todos os dias da semana e possuir uma
carga horária mínima semanal por categoria profissional devidamente cadastrada no SCNES, ou seja, no mínimo 8 (oito) horas diárias,
conforme art. 6º da Portaria nº 1445\2020;
CONSIDERANDO que, excepcionalmente, é admitida a contratação dos profissionais integrantes da Atenção Primária desde que os
mesmos cumpram carga horária adicional àquela cadastrada na equipe no mesmo estabelecimento;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento devem respeitar a quantidade mínima de carga horária de acordo com cada categoria
profissional de saúde:
PROFISSIONAIS

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Médico

40 horas

80 horas

120 horas

Enfermeiro

40 horas

80 horas

120 horas

Técnico ou auxiliar de enfermagem

80 horas

120 horas

160 horas

CONSIDERANDO que além da garantia do adequado apoio técnico e logístico para o funcionamento dos Centros de Atendimento, devem ser
observado o espaço físico mínimo exigido para o funcionamento dos Centros de Atendimento:
AMBIENTES

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Consultório

1

2

3

Sala de Acolhimento

1

1

2

Sala de Isolamento

1

1a2

2a3

Sala de Coleta

1

1

1

CONSIDERANDO a Nota Técnica da SESAPI orientando os gestores municipais acerca dos Centros de Atendimento para enfrentamento à
COVID-19 em caráter especial e temporário, a qual dispõe que caso o município opte por utilizar a Estrutura física de uma UBS para implantação
do Centro de Atendimento, deverá realocar os profissionais da ESF/ESB para outro espaço e/ou reorganizar o Espaço da UBS, criando acesso
alternativo ao Centro que deverá ser restrito para profissionais deste serviço e usuários com síndrome gripal;
CONSIDERANDO que a solicitação de habilitação desse novo e importante serviço de atenção cabe, evidentemente, a cada gestor de saúde, no
entanto, está condicionada a requisitos descritos na portaria ministerial nº 1445;
CONSIDERANDO as disposições constantes da NOTA TÉCNICA Nº07, de 8 de junho de 2020 emitida pelo Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde do Ministério Público do Piauí;
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 que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde;
CONSIDERANDO, ainda, que essa 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí instaurou o Procedimento Administrativo (PA) nº 31/2020, no
âmbito desta 2ª PJV, com o objeto e objetivo, entre outros, acompanhar as medidas administrativas de combate à prevenção e propagação do
COVID-19 no Município de Novo Oriente;
RESOLVE
RECOMENDAR a Senhora ANA MARIA DA SILVA PORTIL, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO ORIENTE, em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas, que ADOTE PROVIDÊNCIAS COM VISTAS
À IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19 COM OBSERVÂNCIA DA TIPOLOGIA
REFERENTE AO NÚMERO DE HABITANTES DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE, nos termos da Portaria nº 1.445, de 29.5.2020 do
Ministério da Saúde.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando 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, devendo ser encaminhada à 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí, pelo email segunda.pj.valenca@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento
desta Recomendação, ao final do prazo de 10 (dez) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI) assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), em
arquivo editável, e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da
Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO (PA) n. 31/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Valença do Piauí (PI), 15 de junho de 2020.
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(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil,
respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí
Ref. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 32/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 134/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça
adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e constitucionais, 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 Estadual), e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal (CF): "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, 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 a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, 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 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 decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o CORONAVÍRUS, ou seja, momento
em que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo CORONAVÍRUS (COVID-19, SARSCoV-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 o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
CORONAVÍRUS;
CONSIDERANDO que, diante do agravamento da propagação do novo CORONAVÍRUS no Piauí, o Governo do Estado do Piauí expediu o
Decreto nº 18.901, de 19 de março de 2019, publicado na pág. 07 do Diário Oficial nº53, deteminando as medidas excepcionais voltadas para o
enfrentamento da gave crise de saúde pública decorrente do COVID-19;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 19.013, de 7 de junho de 2020 prorrogou a vigência dos Decretos 18901, 18902 e 18.947 do Estado do
Piauí, mantendo o isolamento social até o dia 22.6.2020;
CONSIDERANDO que o art. 203 da Constituição Estadual do Piauí dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à extinção do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços destinados a sua promoção, proteção e recuperação, com prioridade para as atividades preventivas e de vigilância sanitária e
epidemiológica;
CONSIDERANDO que o acolhimento dos pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de síndrome gripal ou COVID-19 e a classificação
de risco são aspectos fundamentais para o fortalecimento da rede de atenção à saúde e para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública
de Importância Nacional e Internacional pela Doença decorrente do novo CORONAVÍRUS;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento e Centros Comunitários para Enfrentamento ao COVID-19 são espaços estruturados para
servir como referência para acolhimento dos pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de COVID-19, garantindo o atendimento
ordenado de acordo com a gravidade do caso, em conformidade com os protocolos de definições de tratamentos relacionados ao COVID-19
publicados pelo Ministério da Saúde, utilizando o método "FAST TRACK" de atendimento;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento e Centros Comunitários para enfrentamento ao COVID-19 tem como finalidade acolher os
pacientes com queixas relacionadas a sintomas da COVID-19 e adotar processo de acolhimento com classificação de risco, em sala específica
para tal atividade, permitindo a identificação do paciente que necessite de tratamento imediato, segundo o potencial de risco, os agravos à saúde
ou grau de sofrimento;
CONSIDERANDO que o O Ministério da Saúde pactuou com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúdea (CONASEMS) a
publicação das Portarias nº 1444 e 1445 de 29 de maio de 2020 para adoção de regras específicas que viabilizassem o financiamento para a
implantação dessas unidades estratégicas, a serem instituídas em caráter excepcional e temporário, ou seja, com vigência nas competências
financeiras de maio de 2020 a setembro de 2020, sujeito à alteração em decorrência da situação epidemiológica da COVID-19 no Brasil;
CONSIDERANDO a Portaria nº 1.445 do MS, de 29 de maio de 2020 que institui os Centros de Atendimento para Enfrentamento à COVID-19,
espaços físicos estruturados pela gestão municipal e do Distrito Federal para o acolhimento e atendimento de usuários com queixas relacionadas
aos sintomas de COVID-19;
CONSIDERANDO a finalidade dos Centros de Atendimento, descrita no art.2º da Portaria nº 1445, é:
I - identificar precocemente os casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2, por meio da qualificação do processo de acolhimento com
classificação de risco, visando à identificação da necessidade de tratamento imediato em sala específica para tal atividade;
II - realizar atendimento presencial para os casos que necessitem, utilizando método fasttrack de atendimento, para:
a) identificação tempestiva da necessidade de tratamento imediato;
b) estabelecimento do potencial de risco, presença de agravos à saúde ou grau de sofrimento; e
c) estabilização e encaminhamentos necessários, seguindo os protocolos relacionados ao Sars-CoV-2, publicados no endereço eletrônico do
Ministério da Saúde;
III - realizar a testagem da população de risco, considerando os públicos-alvo e respectivas indicações do Ministério da Saúde;
IV - notificar adequadamente os casos conforme protocolos do Ministério da Saúde e atuar em parceria com a equipe de vigilância local;
V - orientar a população sobre as medidas a serem adotadas durante o isolamento domiciliar e sobre medidas de prevenção comunitária;
VI - articular com os demais níveis de atenção à saúde fluxos de referência e contrarreferência, considerando o disposto nos Planos de
Contingência de cada ente federativo;
CONSIDERANDO que, em consonância com o art.4º da Portaria nº 1.445 do MS, os Centros de Atendimento para Enfrentamento à COVID-19
são classificados nas seguintes tipologias:
I - Tipo 1: municípios de até 70.000 habitantes;
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II - Tipo 2: municípios de 70.001 habitantes a 300.000 habitantes; e
III - Tipo 3: municípios acima de 300.000 habitantes;
CONSIDERANDO que o incentivo financeiro de custeio federal ao Distrito Federal e Municípios que implantarem os Centros de Atendimento para
Enfrentamento à COVID-19 terá os seguintes valores mensais:
I - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 1;
II - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 2; e
III - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 3;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimentos devem funcionar, no mínimo, 40 horas semanais, em todos os dias da semana e possuir uma
carga horária mínima semanal por categoria profissional devidamente cadastrada no SCNES, ou seja, no mínimo 8 (oito) horas diárias,
conforme art. 6º da Portaria nº 1445\2020;
CONSIDERANDO que, excepcionalmente, é admitida a contratação dos profissionais integrantes da Atenção Primária desde que os
mesmos cumpram carga horária adicional àquela cadastrada na equipe no mesmo estabelecimento;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento devem respeitar a quantidade mínima de carga horária de acordo com cada categoria
profissional de saúde:
PROFISSIONAIS

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Médico

40 horas

80 horas

120 horas

Enfermeiro

40 horas

80 horas

120 horas

Técnico ou auxiliar de enfermagem

80 horas

120 horas

160 horas

CONSIDERANDO que além da garantia do adequado apoio técnico e logístico para o funcionamento dos Centros de Atendimento, devem ser
observado o espaço físico mínimo exigido para o funcionamento dos Centros de Atendimento:
AMBIENTES

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Consultório

1

2

3

Sala de Acolhimento

1

1

2

Sala de Isolamento

1

1a2

2a3

Sala de Coleta

1

1

1

CONSIDERANDO a Nota Técnica da SESAPI orientando os gestores municipais acerca dos Centros de Atendimento para enfrentamento à
COVID-19 em caráter especial e temporário, a qual dispõe que caso o município opte por utilizar a Estrutura física de uma UBS para implantação
do Centro de Atendimento, deverá realocar os profissionais da ESF/ESB para outro espaço e/ou reorganizar o Espaço da UBS, criando acesso
alternativo ao Centro que deverá ser restrito para profissionais deste serviço e usuários com síndrome gripal;
CONSIDERANDO que a solicitação de habilitação desse novo e importante serviço de atenção cabe, evidentemente, a cada gestor de saúde, no
entanto, está condicionada a requisitos descritos na portaria ministerial nº 1445;
CONSIDERANDO as disposições constantes da NOTA TÉCNICA Nº07, de 8 de junho de 2020 emitida pelo Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde do Ministério Público do Piauí;
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 que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde;
CONSIDERANDO, ainda, que essa 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí instaurou o Procedimento Administrativo (PA) nº 32/2020, no
âmbito desta 2ª PJV, com o objeto e objetivo, entre outros, acompanhar as medidas administrativas de combate à prevenção e propagação do
COVID-19 no Município de Pimenteiras;
RESOLVE
RECOMENDAR a Senhora MARIA DO SOCORRO LOPES DA ROCHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS, em
cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas, que ADOTE PROVIDÊNCIAS
COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19 COM OBSERVÂNCIA DA
TIPOLOGIA REFERENTE AO NÚMERO DE HABITANTES DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS, nos termos da Portaria nº 1.445, de 29.5.2020
do Ministério da Saúde.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando 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, devendo ser encaminhada à 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí, pelo email segunda.pj.valenca@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento
desta Recomendação, ao final do prazo de 10 (dez) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI) assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), em
arquivo editável, e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da
Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO (PA) n. 32/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Valença do Piauí (PI), 15 de junho de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil,
respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí
Ref. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 33/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 136/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça
adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e constitucionais, 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
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Orgânica Estadual), e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal (CF): "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, 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 a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, 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 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 decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o CORONAVÍRUS, ou seja, momento
em que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo CORONAVÍRUS (COVID-19, SARSCoV-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 o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
CORONAVÍRUS;
CONSIDERANDO que, diante do agravamento da propagação do novo CORONAVÍRUS no Piauí, o Governo do Estado do Piauí expediu o
Decreto nº 18.901, de 19 de março de 2019, publicado na pág. 07 do Diário Oficial nº53, deteminando as medidas excepcionais voltadas para o
enfrentamento da gave crise de saúde pública decorrente do COVID-19;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 19.013, de 7 de junho de 2020 prorrogou a vigência dos Decretos 18901, 18902 e 18.947 do Estado do
Piauí, mantendo o isolamento social até o dia 22.6.2020;
CONSIDERANDO que o art. 203 da Constituição Estadual do Piauí dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à extinção do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços destinados a sua promoção, proteção e recuperação, com prioridade para as atividades preventivas e de vigilância sanitária e
epidemiológica;
CONSIDERANDO que o acolhimento dos pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de síndrome gripal ou COVID-19 e a classificação
de risco são aspectos fundamentais para o fortalecimento da rede de atenção à saúde e para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública
de Importância Nacional e Internacional pela Doença decorrente do novo CORONAVÍRUS;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento e Centros Comunitários para Enfrentamento ao COVID-19 são espaços estruturados para
servir como referência para acolhimento dos pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de COVID-19, garantindo o atendimento
ordenado de acordo com a gravidade do caso, em conformidade com os protocolos de definições de tratamentos relacionados ao COVID-19
publicados pelo Ministério da Saúde, utilizando o método "FAST TRACK" de atendimento;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento e Centros Comunitários para enfrentamento ao COVID-19 tem como finalidade acolher os
pacientes com queixas relacionadas a sintomas da COVID-19 e adotar processo de acolhimento com classificação de risco, em sala específica
para tal atividade, permitindo a identificação do paciente que necessite de tratamento imediato, segundo o potencial de risco, os agravos à saúde
ou grau de sofrimento;
CONSIDERANDO que o O Ministério da Saúde pactuou com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúdea (CONASEMS) a
publicação das Portarias nº 1444 e 1445 de 29 de maio de 2020 para adoção de regras específicas que viabilizassem o financiamento para a
implantação dessas unidades estratégicas, a serem instituídas em caráter excepcional e temporário, ou seja, com vigência nas competências
financeiras de maio de 2020 a setembro de 2020, sujeito à alteração em decorrência da situação epidemiológica da COVID-19 no Brasil;
CONSIDERANDO a Portaria nº 1.445 do MS, de 29 de maio de 2020 que institui os Centros de Atendimento para Enfrentamento à COVID-19,
espaços físicos estruturados pela gestão municipal e do Distrito Federal para o acolhimento e atendimento de usuários com queixas relacionadas
aos sintomas de COVID-19;
CONSIDERANDO a finalidade dos Centros de Atendimento, descrita no art.2º da Portaria nº 1445, é:
I - identificar precocemente os casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2, por meio da qualificação do processo de acolhimento com
classificação de risco, visando à identificação da necessidade de tratamento imediato em sala específica para tal atividade;
II - realizar atendimento presencial para os casos que necessitem, utilizando método fasttrack de atendimento, para:
a) identificação tempestiva da necessidade de tratamento imediato;
b) estabelecimento do potencial de risco, presença de agravos à saúde ou grau de sofrimento; e
c) estabilização e encaminhamentos necessários, seguindo os protocolos relacionados ao Sars-CoV-2, publicados no endereço eletrônico do
Ministério da Saúde;
III - realizar a testagem da população de risco, considerando os públicos-alvo e respectivas indicações do Ministério da Saúde;
IV - notificar adequadamente os casos conforme protocolos do Ministério da Saúde e atuar em parceria com a equipe de vigilância local;
V - orientar a população sobre as medidas a serem adotadas durante o isolamento domiciliar e sobre medidas de prevenção comunitária;
VI - articular com os demais níveis de atenção à saúde fluxos de referência e contrarreferência, considerando o disposto nos Planos de
Contingência de cada ente federativo;
CONSIDERANDO que, em consonância com o art.4º da Portaria nº 1.445 do MS, os Centros de Atendimento para Enfrentamento à COVID-19
são classificados nas seguintes tipologias:
I - Tipo 1: municípios de até 70.000 habitantes;
II - Tipo 2: municípios de 70.001 habitantes a 300.000 habitantes; e
III - Tipo 3: municípios acima de 300.000 habitantes;
CONSIDERANDO que o incentivo financeiro de custeio federal ao Distrito Federal e Municípios que implantarem os Centros de Atendimento para
Enfrentamento à COVID-19 terá os seguintes valores mensais:
I - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 1;
II - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 2; e
III - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os Centros de Atendimento Tipo 3;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimentos devem funcionar, no mínimo, 40 horas semanais, em todos os dias da semana e possuir uma
carga horária mínima semanal por categoria profissional devidamente cadastrada no SCNES, ou seja, no mínimo 8 (oito) horas diárias,
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conforme art. 6º da Portaria nº 1445\2020;
CONSIDERANDO que, excepcionalmente, é admitida a contratação dos profissionais integrantes da Atenção Primária desde que os
mesmos cumpram carga horária adicional àquela cadastrada na equipe no mesmo estabelecimento;
CONSIDERANDO que os Centros de Atendimento devem respeitar a quantidade mínima de carga horária de acordo com cada categoria
profissional de saúde:
PROFISSIONAIS

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Médico

40 horas

80 horas

120 horas

Enfermeiro

40 horas

80 horas

120 horas

Técnico ou auxiliar de enfermagem

80 horas

120 horas

160 horas

CONSIDERANDO que além da garantia do adequado apoio técnico e logístico para o funcionamento dos Centros de Atendimento, devem ser
observado o espaço físico mínimo exigido para o funcionamento dos Centros de Atendimento:
AMBIENTES

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Consultório

1

2

3

Sala de Acolhimento

1

1

2

Sala de Isolamento

1

1a2

2a3

Sala de Coleta

1

1

1

CONSIDERANDO a Nota Técnica da SESAPI orientando os gestores municipais acerca dos Centros de Atendimento para enfrentamento à
COVID-19 em caráter especial e temporário, a qual dispõe que caso o município opte por utilizar a Estrutura física de uma UBS para implantação
do Centro de Atendimento, deverá realocar os profissionais da ESF/ESB para outro espaço e/ou reorganizar o Espaço da UBS, criando acesso
alternativo ao Centro que deverá ser restrito para profissionais deste serviço e usuários com síndrome gripal;
CONSIDERANDO que a solicitação de habilitação desse novo e importante serviço de atenção cabe, evidentemente, a cada gestor de saúde, no
entanto, está condicionada a requisitos descritos na portaria ministerial nº 1445;
CONSIDERANDO as disposições constantes da NOTA TÉCNICA Nº07, de 8 de junho de 2020 emitida pelo Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde do Ministério Público do Piauí;
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 que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde;
CONSIDERANDO, ainda, que essa 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí instaurou o Procedimento Administrativo (PA) nº 33/2020, no
âmbito desta 2ª PJV, com o objeto e objetivo, entre outros, acompanhar as medidas administrativas de combate à prevenção e propagação do
COVID-19 no Município de Lagoa do Sítio;
RESOLVE
RECOMENDAR a Senhora FRANCINEDA DE SOUSA MELO MACIEL, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO SÍTIO, em
cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas, que ADOTE PROVIDÊNCIAS
COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19 COM OBSERVÂNCIA DA
TIPOLOGIA REFERENTE AO NÚMERO DE HABITANTES DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO SÍTIO, nos termos da Portaria nº 1.445, de
29.5.2020 do Ministério da Saúde.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando 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, devendo ser encaminhada à 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí, pelo email segunda.pj.valenca@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento
desta Recomendação, ao final do prazo de 10 (dez) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI) assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), em
arquivo editável, e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da
Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO (PA) n. 33/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Valença do Piauí (PI), 15 de junho de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil,
respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 46/2020
PORTARIA n. 62/2020
SIMP n. 000413-177/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ (2ª PJV), por seu Promotor de
Justiça adiante assinado, 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, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos, dos serviços de relevância pública e aos
direitos assegurados na Constituição Federal, na forma do seu art. 129, inciso II, para tanto promovendo as medidas necessárias à garantia de
tais direitos;
CONSIDERANDO ser dever institucional do Ministério Público o combate à improbidade administrativa, bem como a prevenção e repressão à
prática de atos que contrariem interesse público;
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CONSIDERANDO que a moralidade administrativa é princípio obrigatório em toda conduta administrativa, significando o "dever de boa
administração";
CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992 sobre os atos de improbidade administrativa perpetrados por agentes
públicos;
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da Constituição
da República, que regem a Administração Pública;
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 (CF, art. 37, XI) e Lei n. 8.666/93, como medida de legalidade,
impessoalidade, isonomia, eficiência e moralidade;
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo (PA) se destina ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de
fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas públicas, assim como ao acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a
inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO a representação apresentada pelos Vereadores de Valença do Piauí, autuada no SIMP 000413-177/2020, na qual consta a
informação de que eles tomaram conhecimento, por meio do Diário Oficial dos Municípios do dia 09 de dezembro de 2019, do contrato 021/2019,
realizado entre a Prefeitura Municipal de Valença do Piauí e a empresa NEXTCAR, tendo como objeto a locação de veículo tipo passeio, utilitário,
sedan, pick-up e van, para atender as necessidades da contratante, no valor estimado de R$ 3.260.065,00 (três milhões duzentos e sessenta mil
e sessenta e cinco reais);
CONSIDERANDO que segundo os representantes, o valor vultuoso do contrato e a empresa desconhecida, chamou-lhes a atenção, motivo pelo
qual se dirigiram à sede da empresa e, lá chegando observaram que as instalações da empresa eram feitas e uma pequena sala comercial, sem
nenhuma garagem ou veículos que identificassem a capacidade operacional para prestação dos serviços;
CONSIDERANDO que os Vereadores, diante de indícios de irregularidades, solicitaram providências do Parquet acerca dos presentes fatos;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
(PA), para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) Nº 46/2020, com fundamento no arts. 8º da Resolução CNMP nº 174, de 04
de julho de 2017, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o processo licitatório que ensejara a locação de veículos tipo passeio,
utilitário, sedan, pick-up e van, para atender as necessidades da contratante, no valor estimado de R$ 3.260.065,00 (três milhões duzentos e
sessenta mil e sessenta e cinco reais, DETERMINANDO-SE, desde já, as seguintes diligências:
O REGISTRO e AUTUAÇÃO da presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricandose todas as suas folhas, bem como o REGISTRO dos autos em livro próprio desta Promotoria de Justiça como PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO (PA), conforme determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
A NOMEAÇÃO do Assessor de Promotoria JOAQUIM FERREIRA DA SILVA JUNIOR para secretariar este procedimento;
A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao MUNICÍPIO DE VALENÇA DO PIAUÍ, na pessoa de sua representante legal, REQUISITANDO-LHE que forneça
a esta 2ª PJV, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia do processo administrativo que deu origem à contratação em comento, apresentando o
detalhamento da locação, notadamente esclarecendo de que forma o Município está se utilizando dos veículos locados, a quantidade de veículos
locados, dentre outras informações que julgar pertinentes, devendo a documentação ser remetida para o e-mail segunda.pj.valenca@mppi.mp.br,
ADVERTINDO-LHE que a falta injustificada e o retardamento indevido das requisições do Ministério Público poderão implicar a responsabilidade
de quem lhe der causa, sujeitando o infrator às sanções civis (art. 12 da Lei. 8.429/1992) e penais (art.10 da Lei 7.347/1985) cabíveis;
A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL com os representantes, por meio da plataforma Microsoft Teams, observando a pauta de
audiências judiciais visando esclarecer os fatos constantes na representação que ensejou a instauração do presente procedimento, devendo-se
proceder à notificação das partes, solicitando um endereço de email para o envio do link de acesso à audiência.
O ENVIO da presente PORTARIA, em formato word, à Secretaria Geral para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI
(DOEMP/PI), visando amplo conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial, 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;
A REMESSA de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP),
para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí.
Levadas a efeito as referidas diligências e esgotados os prazos fixados, FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS, com tramitação virtual, para
ulterior análise.
Caso não haja resposta no prazo supra, DETERMINO, desde já, a REITERAÇÃO de ofício à autoridade responsável pelas informações,
concedendo-lhe o mesmo prazo desta deliberação inicial.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.
Expedientes necessários.
Valença do Piauí/PI, 11 de maio de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil,
respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 48/2020
PORTARIA n. 65/2020
SIMP n. 000414-177/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ (2ª PJV), por seu Promotor de
Justiça adiante assinado, 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, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 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";
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;
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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 (CF, art. 37, XI) e Lei n. 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, com as alterações feitas pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, nos
termos do 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 que, nos termos dos §§2º e 3º do art. 4º-E da Medida Provisória nº 926/2020, somente excepcionalmente, mediante
justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput do aludido dispositivo
e que 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 informação publicada no portal de notícias "V1", autuada de ofício no SIMP 000414-177/2020, na qual consta informação de
que o vereador Vanildo Castro denunciou nas redes sociais um suposto esquema de compra de produtos utilizados no combate a Covid-19 com
suspeitas de superfaturamento pela Prefeitura de Valença;
CONSIDERANDO que acordo com o parlamentar, o Município de Valença do Piauí teria gastado R$ 59.800,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos
reais) na compra de 20 (vinte) totens de álcool em gel em ACM para ser utilizado em pontos e prédios públicos municipais;
CONSIDERANDO que os totens de álcool em gel supostamente teriam sido adquiridos pela Prefeitura no valor de R$ 2.990,00 (dois mil
novecentos e noventa reais) cada, ao passo que, segundo o Vereador, eles custariam na realidade somente R$ 800,00 (oitocentos reais);
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
(PA), entre outros, para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas decorrentes da pandemia do COVID-19 e suas
derivadas;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) Nº 06/2020, com fundamento no arts. 8º da Resolução CNMP nº 174, de 04
de julho de 2017, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o processo licitatório que ensejara a "compra de 20 (vinte) totens de álcool
em gel em ACM para ser utilizado em pontos e prédios públicos no município", no valor de R$59.800,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos
reais), DETERMINANDO-SE, desde já, as seguintes diligências:
O REGISTRO e AUTUAÇÃO da presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricandose todas as suas folhas, bem como o REGISTRO dos autos em livro próprio desta Promotoria de Justiça como PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO (PA), conforme determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
A NOMEAÇÃO do Assessor de Promotoria JOAQUIM FERREIRA DA SILVA JUNIOR para secretariar este procedimento;
A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao MUNICÍPIO DE VALENÇA DO PIAUÍ, na pessoa de sua representante legal, REQUISITANDO-LHE que forneça
a esta 2ª PJV, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia do processo administrativo que deu origem à contratação em comento, apresentando o
detalhamento da aquisição, devendo a documentação ser remetida para o e-mail segunda.pj.valenca@mppi.mp.br, ADVERTINDO-LHE que a
falta injustificada e o retardamento indevido das requisições do Ministério Público poderão implicar a responsabilidade de quem lhe der causa,
sujeitando o infrator às sanções civis (art. 12 da Lei. 8.429/1992) e penais (art.10 da Lei 7.347/1985) cabíveis;
O ENVIO da presente PORTARIA, em formato word, à Secretaria Geral para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI
(DOEMP/PI), visando amplo conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial, 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;
A REMESSA de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP),
para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí.
Levadas a efeito as referidas diligências e esgotados os prazos fixados, FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS, com tramitação virtual, para
ulterior análise.
Caso não haja resposta no prazo supra, DETERMINO, desde já, a REITERAÇÃO de ofício à autoridade responsável pelas informações,
concedendo-lhe o mesmo prazo desta deliberação inicial.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.
Expedientes necessários.
Valença do Piauí/PI, 15 de junho de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil,
respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí

3.11. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI12174
DESPACHO
SIMP N° 001377-369/2020
Trata-se de Notícia de Fato instaurado com o objetivo de apurar suposto desvio ilegal da água da Lagoa do Portinho para passagem de peixes
para o Rio Portinho, por meio de valas cavadas para sangramento desta.
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Foram expedidos 02 (dois) ofícios, um endereçado a Secretaria de Meio Ambiente - SEMMA e outro a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - SEMAR, solicitando informações sobre os impactos ambientais causados pela abertura de canais na Lagoa do Portinho.
Por meio do Parecer Técnico Nº. 02/2020, a Secretaria de Meio Ambiente - SEMMA, respondeu que necessita de um planejamento ambiental
entre o Secretaria de Meio Ambiente - SEMMA e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, visando a
sustentabilidade e a preservação do meio ambiente na área em lume.
Já a Secretaria Estadual, preconiza que supostamente ocorreu crime ambiental, pois em vistoria "in loco", localizou a construção irregular de uma
vala nas coordenadas geográficas 24M 203654 e 9676098, sob a extensão de 35 metros de comprimento, 03 metros de largura e altura variando
entre 1,70 a 2 metros, conforme OFÍCIO/SEMAR Nº. 009/2020.
É o relatório.
Passe-se a opinar.
O epigrafado procedimento visou apurar possíveis irregularidades na abertura de canal no Rio Portinho. Foram expedidos ofícios aos órgãos
ambientais estaduais e municipais solicitando esclarecimentos e apuração de possíveis crimes ambientais.
Conforme certidão de ID N° 31435351, o Protocolo SIMP nº 001386- 369/2020, que está apenso ao Protocolo em epígrafe, já originou, por
fragmentação determinada pela Direção de Sede, o Protocolo SIMP Nº 001435-369/2020, da Área Criminal.
Considerando que as autoridades ambientais já tem conhecimento do ocorrido e já estão tomando as providências necessárias, bem como que já
há procedimento extrajudicial no âmbito das promotorias criminais para apura o fato.
Segundo relatos das Secretarias de Meio Ambiente Municipal e Estadual, os moradores, tanto do Povoado Portinho quanto do Povoado
Cearazinho, informaram desconhecer os responsáveis pela abertura da vala, mas relataram que naturalmente a Lagoa do Portinho sangrava
todos os anos e interligava-se ao rio Portinho (a jusante), no qual deságua no mar em Luís Correia-PI. Essa interligação da Lagoa do Portinho
com o mar promovia o povoamento por peixes. Ainda conforme relato dos moradores, como faz aproximadamente 3 (três) anos que a lagoa do
Portinho não sangra, por relatos informais ficou subentendido que, os pescadores estavam abrindo valas manualmente para a conexão artificial
da Lagoa do Portinho com o rio Portinho (a jusante).
Considerando que foi recomendado um planejamento ambiental por parte das Secretarias de Meio Ambiente Municipal e Estadual, visando a
sustentabilidade e a preservação desse ambiente, onde através do mesmo busque-se implantar técnicas de geoprocessamento para entender
essa dinâmica de interligação da lagoa com o rio Portinho além de atividades voltadas para educação ambiental, fazendo assim com que a
comunidade de modo geral venha ter uma maior conscientização de como deve ser feito o uso e a ocupação de forma sustentável e legal nos
arredores da lagoa.
Assim, determino o ARQUIVAMENTO desta Notícia de Fato SIMP 001377-369/2020, 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, bem como que seja comunicado o CAOMA.
Após, não havendo interposição de recurso, arquive-se, informando-se ao CSMP, via memorando, por e-mail.
É o parecer. S.M.J.
Parnaíba-PI, 12 de junho de 2020
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor da 2ª Promotoria de Justiça

3.12. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI12175
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 69/2020
SIMP: 000352-174/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 68/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, Dr. Márcio
Giorgi Carcará Rocha, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o parágrafo único do artigo 3º do artigo da Lei 8.625/93 e Resolução
164/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos difusos e coletivos, e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis conforme arts. 129, inciso II e 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, instaurou Procedimento Administrativo nº 69/2020, com o objetivo de
acompanhar e fiscalizar os planos e estratégias de retorno gradual das atividades escolares presenciais no município de Piracuruca;
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela LDB e ECA;
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 todos países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03/02/2020, 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, em 11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo Coronavírus 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 a Nota Técnica nº 9/2020 - CGPROFI/DEPROS/SAP/MS, de 12/03/2020, expedida pelo Ministério da Saúde, que estabeleceu
orientações de prevenção ao novo Coronavírus no âmbito do Programa Saúde na Escola, em razão dos ambientes escolares terem alta
circulação de pessoas e crianças, sendo estas integrantes do grupo vulnerável para desenvolvimento e disseminação de doenças;
CONSIDERANDO que as medidas a serem adotadas pelas redes de educação podem evitar o fluxo de contaminação para familiares, muitos
deles idosos, grupo mais vulnerável em razão da idade e comorbidades, conforme Posicionamento sobre o COVID-19, da Sociedade Brasileira
de Geriatria e Gerontologia - SBGG, publicada em 15/03/2020;
CONSIDERANDO que, em relação à questão pedagógica, o Conselho Nacional de Educação, através de Nota de Esclarecimento, traçou
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orientações aos sistemas e estabelecimentos de ensino de todos os níveis, etapas e modalidades, que tenham a necessidade de reorganizar as
atividades acadêmicas ou de aprendizagem em face da suspensão das atividades escolares por conta da necessidade de ações preventivas à
propagação do Coronavírus;
CONSIDERANDO o artigo 32, § 4º da LDB, que estabelece que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais;
CONSIDERANDO que o Conselho Estadual de Educação expediu nota de esclarecimento sobre a reorganização do calendário escolar para as
escolas que suspenderam as atividades em observância a recomendação disposta no Decreto Estadual Nº 18.884/2020;
CONSIDERANDO a Resolução Nº 61/2020 do Conselho Estadual de Educação que dispõe sobre o regime especial de aulas não presenciais
para instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino do Piauí, em caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem
as medidas de isolamento previstas na prevenção e combate ao novo Coronavírus - SARS - Cov2;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.913/2020, de 30/03/2020, prorrogou por 30 dias a suspensão estabelecida no arts. 1º, inciso I e
2º do Decreto Estadual nº 18.884, das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes
municipais e privadas, bem como pelas instituições de ensino superior públicas ou privadas;
CONSIDERANDO que o referido decreto não se aplica às atividades realizadas com o uso de plataforma eletrônica, que dispense atividade
presencial (§2º, art. 1º);
CONSIDERANDO o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), através da Nota Técnica nº 04/2020/CAODEC/MPPI, renovou o entendimento firmado por meio da Nota Técnica Nº
02/2020/CAODEC/MPPI, especialmente no que diz respeito a continuidade das atividades escolares por meio de plataforma eletrônica, que
dispense atividade presencial (§2º, art.1º do Decreto nº 18.913/2020, de 30 de março de 2020);
CONSIDERANDO ainda que o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e
Cidadania (CAODEC), emitiu Nota Técnica Orientativa com sugestões e recomendações aos órgãos de execução ministeriais a fim de mitigar os
impactos negativos gerados pela pandemia da Covid-19 na educação;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, poderá expedir recomendações devidamente fundamentadas, visando à melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover, conforme Resolução nº
164/2019 do CNMP e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
RESOLVE
RECOMENDAR a RAYANE FERNANDA LEMOS, Secretária de Educação do município de Piracuruca, em observância aos decretos
estaduais que estabeleceram a suspensão das aulas e a fim de, desde já, elaborar planos e estratégias de retorno gradual das atividades
escolares presenciais:
A Realização de avaliação, para fins de tomada de decisão do retorno às aulas presenciais, das condições de segurança sanitária dos estudantes
e de toda a comunidade escolar, de maneira eficiente, quantitativa e qualitativamente, assegurando as medidas sanitárias preventivas, inclusive,
de distanciamento social na rotina escolar, na sala de aula (espaçamento seguro entre as carteiras escolares) e demais ambientes das
instituições escolares (sinalização de locais e espaçamento de entradas e saídas de alunos e demais membros da comunidade escolar),
observadas as peculiaridades de cada nível ou etapa de ensino, notadamente, da Educação Infantil;
O cumprimento integral das políticas de prevenção e combate ao novo Coronavírus estipuladas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de
Saúde do Estado do Piauí, informando e garantindo a execução de providências que venham a ser determinadas em todas as unidades
escolares;
A disponibilização de lavatórios em efetivo funcionamento e em quantidade suficiente a toda rede de ensino, além de material de higienização
adequado, tais como sabão líquido, álcool em gel 70% (que deverá ser fornecido aos alunos de forma segura e supervisionada), toalhas de
papel, máscaras descartáveis (observadas às recomendações de uso por faixa etária), bem como EPIs aos profissionais da educação, entre
outras medidas de higienização e proteção individual;
Que determine a todas as unidades escolares que promovam orientação aos estudantes quanto às medidas preventivas e de contenção da
propagação do coronavírus;
A promoção, no âmbito de suas atribuições, de ações e medidas de informação e conscientização às famílias dos estudantes, de modo a
assegurar a educação sanitária também no ambiente doméstico;
O estabelecimento de um fluxo célere e eficiente de comunicação de suspeitas de casos de Covid-19 entre alunos e demais membros da
comunidade escolar a serem notificados às Secretarias Municipais de Educação e de Saúde para serem realizados exames e adotadas as
medidas pertinentes;
7. Considerando o item anterior, avaliar, em conjunto com a Secretaria de Saúde, a possibilidade de realização de testes periódicos de detecção
da Covid-19 para os profissionais da educação, a fim de implementar fluxos e protocolos de saúde, com o incentivo aos cuidados com a saúde
em geral, em relação a outros problemas de saúde ou doenças;
8. A implementação das medidas sanitárias compatíveis com o estágio da pandemia, em relação à disponibilização e ao uso do transporte
escolar;
9. A Elaboração de plano para o retorno gradual das atividades escolares presenciais que, no mínimo:
a. Assegure medidas de segurança sanitária à comunidade escolar e de contenção da disseminação da Covid-19, levando em conta a realidade
estrutural das unidades escolares, com mapeamento das instituições que necessitam de melhorias específicas como, por exemplo, a manutenção
e disponibilização de lavatórios, entre outras medidas, que deverão ser adotadas antes do efetivo retorno das atividades presenciais;
b. Considere a possibilidade de adoção de fluxos e horários diferenciados, incluindo redução do número de alunos por turnos e turmas e, se
necessário, elaboração de sistema de rodízio com complementação das aulas por sistema remoto ou atividades extraclasses e não presenciais,
para evitar aglomerações no ambiente escolar;
c. O estabelecimento de metodologias e instrumentos para o diagnóstico das dificuldades em relação aos objetivos de aprendizagem e
habilidades que se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais, decorrentes do período de suspensão das aulas
presenciais, a serem aplicadas logo após o retorno às aulas, de forma individualizada, assim como para avaliar as aprendizagens e habilidades
desenvolvidas;
d. Considere, na avaliação diagnóstica, os diferentes perfis de alunos que tiveram rendimento distinto durante o processo de ensino e
aprendizagem na forma não presencial, em níveis ou categorias: desempenho superior, satisfatório, aproveitamento parcial ou nenhum
aproveitamento, ou segundo outra classificação que preferir, de modo a customizar, na medida das necessidades individuais, programas
específicos de intervenção pedagógica (aulas de reforço) ou reposição de aulas aos que tiveram aproveitamento insatisfatório, e instrumentos de
estímulo aos que tiveram aproveitamento superior ou suficiente aos avanços educacionais;
e. A implementação, durante o processo de avaliação diagnóstica, ações contínuas para levantamento dos avanços e lacunas do processo de
aprendizagem, ao longo do isolamento e no retorno às aulas presenciais em momentos estratégicos diversos, sempre que necessário;
f. A previsão de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao ano letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, ampliando
programas e ações de correção de fluxo de idade/ano escolar, por meio de acompanhamento individualizado do aluno com rendimento escolar
defasado;
g. A revisão de objetivos de aprendizagem para o presente ano letivo e disponibilize um programa de reposição e reforço dos conteúdos
curriculares para o cumprimento da proposta pedagógica e da carga horária mínima obrigatória, observadas as recomendações e normativas dos
Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação, porém sem condensar ou acumular conteúdos em pouco tempo ou sobrecarregar
educandos e educadores tão somente para registro de aulas;
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h. A garantia aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e aos com altas habilidades, da frequência às turmas regulares
e ao atendimento especializado (AEE) com plena acessibilidade, quando necessário, com serviço de apoio especializado para atender às
peculiaridades da educação especial;
i. A criação mecanismos de busca ativa e disponibilize ferramentas às unidades escolares para a execução e monitoramento de tal atividade,
sugerindo-se aqui o uso da Busca Ativa Escolar (UNICEF), de forma a se prevenir e combater a baixa frequência ou a evasão escolar, articulando
toda a rede de proteção para esse fim, notadamente o Conselho Tutelar de cada município, esgotadas as intervenções dispensadas pela escola;
10. A promoção do necessário acolhimento quando do retorno das atividades presenciais, com vista a averiguar problemas que possam impactar
os progressos da comunidade escolar, com escuta que permita subsidiar avaliações diagnósticas, verificando-se problemas referentes à saúde
física e mental, detecção de situações de vulnerabilidade, a serem encaminhados às redes de proteção, aos serviços de saúde e
socioassistenciais, buscando-se sempre minimizar as desigualdades sociais agravadas em razão da pandemia;
11. Que antes do retorno das aulas presenciais, promova encontros de formação e acolhimento aos professores e demais profissionais da
educação, com as medidas sanitárias adequadas, com o objetivo de verificar os impactos psicológicos e prepará-los emocionalmente para
receber os alunos e suas famílias, assim como levantar a necessidade daqueles que precisam de acompanhamento psicológico profissional;
12. Assegure que os estudantes em situação de risco pessoal ou familiar, pertencentes ao grupo de risco para a Covid-19 não sejam
prejudicados no que diz respeito às faltas escolares com o retorno das atividades presenciais, garantindo-lhes, ainda, acesso à educação por
meio de atividades escolares domiciliares ou não presenciais ou com acompanhamento de professores da sua turma;
13. A promoção do atendimento domiciliar com atividades pedagógicas aos alunos com deficiência, doenças ou comorbidades que os impeçam
de frequentar os ambientes escolares durante o risco de contágio, especialmente pelos professores de AEE (Atendimento Educacional
Especializado) ou Sala de Recursos Multifuncionais;
14. A promoção, conforme a necessidade, das atividades e aulas híbridas (presenciais e não presenciais concomitantemente), a fim de sustentar
as aprendizagens construídas pelos alunos ou corrigir déficits de aprendizagem dos conteúdos que exigem mais atividades práticas por parte dos
discentes;
15. A promoção, conforme a necessidade, da recomposição do quadro de professores e demais profissionais de educação pertencentes ao grupo
de risco e também os eventualmente sintomáticos e diagnosticados com Covid-19, priorizando, para tanto, a convocação de professores e
servidores cedidos ou em desvio de função, a fim de evitar impacto orçamentário, uma vez que é cediço que os efeitos da quarentena já enseja
redução das arrecadações e, consequentemente, impactos nos recursos da educação;
16. A promoção das formações necessárias, através de cursos, treinamentos ou outras modalidades de formação, para acolhimento dos
discentes e equipes gestoras, de modo a prepara-los para as novas medidas e metodologias educacionais;
17. A participação das decisões e ações do Conselho Escolar, Conselhos de Educação e Conselhos de Alimentação Escolar, no que couber,
garantindo-se a gestão democrática da educação na construção e implementação do novo calendário, com diálogo com gestores, profissionais da
educação, comunidade escolar e todos os atores sociais envolvidos no processo educacional;
18. A garantia do direito à informação mediante a criação de canais de comunicação entre os responsáveis pelos sistemas de ensino, escolas,
pais e alunos, informando as metodologias e suas formas de avaliação, bem como viabilizando o recebimento de denúncias e reclamações,
fortalecendo o vínculo da escola com a família e a comunidade;
19. A transparência pública de todas as decisões e medidas que venham a ser implementadas, inclusive no empenho de recursos públicos
específicos para as medidas de prevenção, contenção e combate ao novo Coronavírus;
20. A promoção da criação de um novo processo de chamada escolar para levantamento de demandas e possíveis estratégias para provimento
de novas vagas de matrículas escolares, considerando a mudança de endereços e a migração de alunos das demais redes de ensino para a rede
pública.
O Ministério Público Estadual deverá ser comunicado, exclusivamente através do e-mail segunda.pj.piracuruca@mppi.mp.br, no prazo de 05
(cinco) dias a partir do recebimento da presente, sobre o acatamento dos termos desta Recomendação.
Fica advertido o destinatário dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público:
a) constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas
administrativas e ações judiciais cabíveis;
b) tornar inequívoca a demonstração da consciência a ilicitude;
c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade quando tal elemento subjetivo for exigido e;
d) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9º da Resolução nº 164/2017 do CNMP, recomendo a divulgação adequada e imediata desta
Recomendação no Diário Oficial do Município.
Piracuruca, 15 de junho de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 70/2020
SIMP: 000353-174/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 69/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, Dr. Márcio
Giorgi Carcará Rocha, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o parágrafo único do artigo 3º do artigo da Lei 8.625/93 e Resolução
164/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos difusos e coletivos, e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis conforme arts. 129, inciso II e 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, instaurou Procedimento Administrativo nº 70/2020, com o objetivo de
acompanhar e fiscalizar os planos e estratégias de retorno gradual das atividades escolares presenciais no município de São João da Fronteira;
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela LDB e ECA;
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 todos países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03/02/2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
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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, em 11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo Coronavírus 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 a Nota Técnica nº 9/2020 - CGPROFI/DEPROS/SAP/MS, de 12/03/2020, expedida pelo Ministério da Saúde, que estabeleceu
orientações de prevenção ao novo Coronavírus no âmbito do Programa Saúde na Escola, em razão dos ambientes escolares terem alta
circulação de pessoas e crianças, sendo estas integrantes do grupo vulnerável para desenvolvimento e disseminação de doenças;
CONSIDERANDO que as medidas a serem adotadas pelas redes de educação podem evitar o fluxo de contaminação para familiares, muitos
deles idosos, grupo mais vulnerável em razão da idade e comorbidades, conforme Posicionamento sobre o COVID-19, da Sociedade Brasileira
de Geriatria e Gerontologia - SBGG, publicada em 15/03/2020;
CONSIDERANDO que, em relação à questão pedagógica, o Conselho Nacional de Educação, através de Nota de Esclarecimento, traçou
orientações aos sistemas e estabelecimentos de ensino de todos os níveis, etapas e modalidades, que tenham a necessidade de reorganizar as
atividades acadêmicas ou de aprendizagem em face da suspensão das atividades escolares por conta da necessidade de ações preventivas à
propagação do Coronavírus;
CONSIDERANDO o artigo 32, § 4º da LDB, que estabelece que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais;
CONSIDERANDO que o Conselho Estadual de Educação expediu nota de esclarecimento sobre a reorganização do calendário escolar para as
escolas que suspenderam as atividades em observância a recomendação disposta no Decreto Estadual Nº 18.884/2020;
CONSIDERANDO a Resolução Nº 61/2020 do Conselho Estadual de Educação que dispõe sobre o regime especial de aulas não presenciais
para instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino do Piauí, em caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem
as medidas de isolamento previstas na prevenção e combate ao novo Coronavírus - SARS - Cov2;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.913/2020, de 30/03/2020, prorrogou por 30 dias a suspensão estabelecida no arts. 1º, inciso I e
2º do Decreto Estadual nº 18.884, das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes
municipais e privadas, bem como pelas instituições de ensino superior públicas ou privadas;
CONSIDERANDO que o referido decreto não se aplica às atividades realizadas com o uso de plataforma eletrônica, que dispense atividade
presencial (§2º, art. 1º);
CONSIDERANDO o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), através da Nota Técnica nº 04/2020/CAODEC/MPPI, renovou o entendimento firmado por meio da Nota Técnica Nº
02/2020/CAODEC/MPPI, especialmente no que diz respeito a continuidade das atividades escolares por meio de plataforma eletrônica, que
dispense atividade presencial (§2º, art.1º do Decreto nº 18.913/2020, de 30 de março de 2020);
CONSIDERANDO ainda que o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e
Cidadania (CAODEC), emitiu Nota Técnica Orientativa com sugestões e recomendações aos órgãos de execução ministeriais a fim de mitigar os
impactos negativos gerados pela pandemia da Covid-19 na educação;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, poderá expedir recomendações devidamente fundamentadas, visando à melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover, conforme Resolução nº
164/2019 do CNMP e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
RESOLVE
RECOMENDAR a LUCIANA DA COSTA LIMA, Secretária de Educação do município de São João da Fronteira, em observância aos
decretos estaduais que estabeleceram a suspensão das aulas e a fim de, desde já, elaborar planos e estratégias de retorno gradual das
atividades escolares presenciais:
A Realização de avaliação, para fins de tomada de decisão do retorno às aulas presenciais, das condições de segurança sanitária dos estudantes
e de toda a comunidade escolar, de maneira eficiente, quantitativa e qualitativamente, assegurando as medidas sanitárias preventivas, inclusive,
de distanciamento social na rotina escolar, na sala de aula (espaçamento seguro entre as carteiras escolares) e demais ambientes das
instituições escolares (sinalização de locais e espaçamento de entradas e saídas de alunos e demais membros da comunidade escolar),
observadas as peculiaridades de cada nível ou etapa de ensino, notadamente, da Educação Infantil;
O cumprimento integral das políticas de prevenção e combate ao novo Coronavírus estipuladas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de
Saúde do Estado do Piauí, informando e garantindo a execução de providências que venham a ser determinadas em todas as unidades
escolares;
A disponibilização de lavatórios em efetivo funcionamento e em quantidade suficiente a toda rede de ensino, além de material de higienização
adequado, tais como sabão líquido, álcool em gel 70% (que deverá ser fornecido aos alunos de forma segura e supervisionada), toalhas de
papel, máscaras descartáveis (observadas às recomendações de uso por faixa etária), bem como EPIs aos profissionais da educação, entre
outras medidas de higienização e proteção individual;
Que determine a todas as unidades escolares que promovam orientação aos estudantes quanto às medidas preventivas e de contenção da
propagação do coronavírus;
A promoção, no âmbito de suas atribuições, de ações e medidas de informação e conscientização às famílias dos estudantes, de modo a
assegurar a educação sanitária também no ambiente doméstico;
O estabelecimento de um fluxo célere e eficiente de comunicação de suspeitas de casos de Covid-19 entre alunos e demais membros da
comunidade escolar a serem notificados às Secretarias Municipais de Educação e de Saúde para serem realizados exames e adotadas as
medidas pertinentes;
7. Considerando o item anterior, avaliar, em conjunto com a Secretaria de Saúde, a possibilidade de realização de testes periódicos de detecção
da Covid-19 para os profissionais da educação, a fim de implementar fluxos e protocolos de saúde, com o incentivo aos cuidados com a saúde
em geral, em relação a outros problemas de saúde ou doenças;
8. A implementação das medidas sanitárias compatíveis com o estágio da pandemia, em relação à disponibilização e ao uso do transporte
escolar;
9. A Elaboração de plano para o retorno gradual das atividades escolares presenciais que, no mínimo:
a. Assegure medidas de segurança sanitária à comunidade escolar e de contenção da disseminação da Covid-19, levando em conta a realidade
estrutural das unidades escolares, com mapeamento das instituições que necessitam de melhorias específicas como, por exemplo, a manutenção
e disponibilização de lavatórios, entre outras medidas, que deverão ser adotadas antes do efetivo retorno das atividades presenciais;
b. Considere a possibilidade de adoção de fluxos e horários diferenciados, incluindo redução do número de alunos por turnos e turmas e, se
necessário, elaboração de sistema de rodízio com complementação das aulas por sistema remoto ou atividades extraclasses e não presenciais,
para evitar aglomerações no ambiente escolar;
c. O estabelecimento de metodologias e instrumentos para o diagnóstico das dificuldades em relação aos objetivos de aprendizagem e
habilidades que se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais, decorrentes do período de suspensão das aulas
presenciais, a serem aplicadas logo após o retorno às aulas, de forma individualizada, assim como para avaliar as aprendizagens e habilidades
desenvolvidas;
d. Considere, na avaliação diagnóstica, os diferentes perfis de alunos que tiveram rendimento distinto durante o processo de ensino e
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aprendizagem na forma não presencial, em níveis ou categorias: desempenho superior, satisfatório, aproveitamento parcial ou nenhum
aproveitamento, ou segundo outra classificação que preferir, de modo a customizar, na medida das necessidades individuais, programas
específicos de intervenção pedagógica (aulas de reforço) ou reposição de aulas aos que tiveram aproveitamento insatisfatório, e instrumentos de
estímulo aos que tiveram aproveitamento superior ou suficiente aos avanços educacionais;
e. A implementação, durante o processo de avaliação diagnóstica, ações contínuas para levantamento dos avanços e lacunas do processo de
aprendizagem, ao longo do isolamento e no retorno às aulas presenciais em momentos estratégicos diversos, sempre que necessário;
f. A previsão de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao ano letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, ampliando
programas e ações de correção de fluxo de idade/ano escolar, por meio de acompanhamento individualizado do aluno com rendimento escolar
defasado;
g. A revisão de objetivos de aprendizagem para o presente ano letivo e disponibilize um programa de reposição e reforço dos conteúdos
curriculares para o cumprimento da proposta pedagógica e da carga horária mínima obrigatória, observadas as recomendações e normativas dos
Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação, porém sem condensar ou acumular conteúdos em pouco tempo ou sobrecarregar
educandos e educadores tão somente para registro de aulas;
h. A garantia aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e aos com altas habilidades, da frequência às turmas regulares
e ao atendimento especializado (AEE) com plena acessibilidade, quando necessário, com serviço de apoio especializado para atender às
peculiaridades da educação especial;
i. A criação mecanismos de busca ativa e disponibilize ferramentas às unidades escolares para a execução e monitoramento de tal atividade,
sugerindo-se aqui o uso da Busca Ativa Escolar (UNICEF), de forma a se prevenir e combater a baixa frequência ou a evasão escolar, articulando
toda a rede de proteção para esse fim, notadamente o Conselho Tutelar de cada município, esgotadas as intervenções dispensadas pela escola;
10. A promoção do necessário acolhimento quando do retorno das atividades presenciais, com vista a averiguar problemas que possam impactar
os progressos da comunidade escolar, com escuta que permita subsidiar avaliações diagnósticas, verificando-se problemas referentes à saúde
física e mental, detecção de situações de vulnerabilidade, a serem encaminhados às redes de proteção, aos serviços de saúde e
socioassistenciais, buscando-se sempre minimizar as desigualdades sociais agravadas em razão da pandemia;
11. Que antes do retorno das aulas presenciais, promova encontros de formação e acolhimento aos professores e demais profissionais da
educação, com as medidas sanitárias adequadas, com o objetivo de verificar os impactos psicológicos e prepará-los emocionalmente para
receber os alunos e suas famílias, assim como levantar a necessidade daqueles que precisam de acompanhamento psicológico profissional;
12. Assegure que os estudantes em situação de risco pessoal ou familiar, pertencentes ao grupo de risco para a Covid-19 não sejam
prejudicados no que diz respeito às faltas escolares com o retorno das atividades presenciais, garantindo-lhes, ainda, acesso à educação por
meio de atividades escolares domiciliares ou não presenciais ou com acompanhamento de professores da sua turma;
13. A promoção do atendimento domiciliar com atividades pedagógicas aos alunos com deficiência, doenças ou comorbidades que os impeçam
de frequentar os ambientes escolares durante o risco de contágio, especialmente pelos professores de AEE (Atendimento Educacional
Especializado) ou Sala de Recursos Multifuncionais;
14. A promoção, conforme a necessidade, das atividades e aulas híbridas (presenciais e não presenciais concomitantemente), a fim de sustentar
as aprendizagens construídas pelos alunos ou corrigir déficits de aprendizagem dos conteúdos que exigem mais atividades práticas por parte dos
discentes;
15. A promoção, conforme a necessidade, da recomposição do quadro de professores e demais profissionais de educação pertencentes ao grupo
de risco e também os eventualmente sintomáticos e diagnosticados com Covid-19, priorizando, para tanto, a convocação de professores e
servidores cedidos ou em desvio de função, a fim de evitar impacto orçamentário, uma vez que é cediço que os efeitos da quarentena já enseja
redução das arrecadações e, consequentemente, impactos nos recursos da educação;
16. A promoção das formações necessárias, através de cursos, treinamentos ou outras modalidades de formação, para acolhimento dos
discentes e equipes gestoras, de modo a prepara-los para as novas medidas e metodologias educacionais;
17. A participação das decisões e ações do Conselho Escolar, Conselhos de Educação e Conselhos de Alimentação Escolar, no que couber,
garantindo-se a gestão democrática da educação na construção e implementação do novo calendário, com diálogo com gestores, profissionais da
educação, comunidade escolar e todos os atores sociais envolvidos no processo educacional;
18. A garantia do direito à informação mediante a criação de canais de comunicação entre os responsáveis pelos sistemas de ensino, escolas,
pais e alunos, informando as metodologias e suas formas de avaliação, bem como viabilizando o recebimento de denúncias e reclamações,
fortalecendo o vínculo da escola com a família e a comunidade;
19. A transparência pública de todas as decisões e medidas que venham a ser implementadas, inclusive no empenho de recursos públicos
específicos para as medidas de prevenção, contenção e combate ao novo Coronavírus;
20. A promoção da criação de um novo processo de chamada escolar para levantamento de demandas e possíveis estratégias para provimento
de novas vagas de matrículas escolares, considerando a mudança de endereços e a migração de alunos das demais redes de ensino para a rede
pública.
O Ministério Público Estadual deverá ser comunicado, exclusivamente através do e-mail segunda.pj.piracuruca@mppi.mp.br, no prazo de 05
(cinco) dias a partir do recebimento da presente, sobre o acatamento dos termos desta Recomendação.
Fica advertido o destinatário dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público:
a) constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas
administrativas e ações judiciais cabíveis;
b) tornar inequívoca a demonstração da consciência a ilicitude;
c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade quando tal elemento subjetivo for exigido e;
d) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9º da Resolução nº 164/2017 do CNMP, recomendo a divulgação adequada e imediata desta
Recomendação no Diário Oficial do Município.
Piracuruca, 15 de junho de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 71/2020
SIMP: 000354-174/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 70/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, Dr. Márcio
Giorgi Carcará Rocha, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o parágrafo único do artigo 3º do artigo da Lei 8.625/93 e Resolução
164/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos difusos e coletivos, e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis conforme arts. 129, inciso II e 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, instaurou Procedimento Administrativo nº 71/2020, com o objetivo de
acompanhar e fiscalizar os planos e estratégias de retorno gradual das atividades escolares presenciais no município de São José do Divino;
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
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Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela LDB e ECA;
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 todos países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03/02/2020, 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, em 11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo Coronavírus 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 a Nota Técnica nº 9/2020 - CGPROFI/DEPROS/SAP/MS, de 12/03/2020, expedida pelo Ministério da Saúde, que estabeleceu
orientações de prevenção ao novo Coronavírus no âmbito do Programa Saúde na Escola, em razão dos ambientes escolares terem alta
circulação de pessoas e crianças, sendo estas integrantes do grupo vulnerável para desenvolvimento e disseminação de doenças;
CONSIDERANDO que as medidas a serem adotadas pelas redes de educação podem evitar o fluxo de contaminação para familiares, muitos
deles idosos, grupo mais vulnerável em razão da idade e comorbidades, conforme Posicionamento sobre o COVID-19, da Sociedade Brasileira
de Geriatria e Gerontologia - SBGG, publicada em 15/03/2020;
CONSIDERANDO que, em relação à questão pedagógica, o Conselho Nacional de Educação, através de Nota de Esclarecimento, traçou
orientações aos sistemas e estabelecimentos de ensino de todos os níveis, etapas e modalidades, que tenham a necessidade de reorganizar as
atividades acadêmicas ou de aprendizagem em face da suspensão das atividades escolares por conta da necessidade de ações preventivas à
propagação do Coronavírus;
CONSIDERANDO o artigo 32, § 4º da LDB, que estabelece que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais;
CONSIDERANDO que o Conselho Estadual de Educação expediu nota de esclarecimento sobre a reorganização do calendário escolar para as
escolas que suspenderam as atividades em observância a recomendação disposta no Decreto Estadual Nº 18.884/2020;
CONSIDERANDO a Resolução Nº 61/2020 do Conselho Estadual de Educação que dispõe sobre o regime especial de aulas não presenciais
para instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino do Piauí, em caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem
as medidas de isolamento previstas na prevenção e combate ao novo Coronavírus - SARS - Cov2;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.913/2020, de 30/03/2020, prorrogou por 30 dias a suspensão estabelecida no arts. 1º, inciso I e
2º do Decreto Estadual nº 18.884, das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes
municipais e privadas, bem como pelas instituições de ensino superior públicas ou privadas;
CONSIDERANDO que o referido decreto não se aplica às atividades realizadas com o uso de plataforma eletrônica, que dispense atividade
presencial (§2º, art. 1º);
CONSIDERANDO o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), através da Nota Técnica nº 04/2020/CAODEC/MPPI, renovou o entendimento firmado por meio da Nota Técnica Nº
02/2020/CAODEC/MPPI, especialmente no que diz respeito a continuidade das atividades escolares por meio de plataforma eletrônica, que
dispense atividade presencial (§2º, art.1º do Decreto nº 18.913/2020, de 30 de março de 2020);
CONSIDERANDO ainda que o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e
Cidadania (CAODEC), emitiu Nota Técnica Orientativa com sugestões e recomendações aos órgãos de execução ministeriais a fim de mitigar os
impactos negativos gerados pela pandemia da Covid-19 na educação;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, poderá expedir recomendações devidamente fundamentadas, visando à melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover, conforme Resolução nº
164/2019 do CNMP e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
RESOLVE
RECOMENDAR a MARIA VERÔNICA MACHADO PORTELA, Secretária de Educação do município de São José do Divino, em observância
aos decretos estaduais que estabeleceram a suspensão das aulas e a fim de, desde já, elaborar planos e estratégias de retorno gradual das
atividades escolares presenciais:
A Realização de avaliação, para fins de tomada de decisão do retorno às aulas presenciais, das condições de segurança sanitária dos estudantes
e de toda a comunidade escolar, de maneira eficiente, quantitativa e qualitativamente, assegurando as medidas sanitárias preventivas, inclusive,
de distanciamento social na rotina escolar, na sala de aula (espaçamento seguro entre as carteiras escolares) e demais ambientes das
instituições escolares (sinalização de locais e espaçamento de entradas e saídas de alunos e demais membros da comunidade escolar),
observadas as peculiaridades de cada nível ou etapa de ensino, notadamente, da Educação Infantil;
O cumprimento integral das políticas de prevenção e combate ao novo Coronavírus estipuladas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de
Saúde do Estado do Piauí, informando e garantindo a execução de providências que venham a ser determinadas em todas as unidades
escolares;
A disponibilização de lavatórios em efetivo funcionamento e em quantidade suficiente a toda rede de ensino, além de material de higienização
adequado, tais como sabão líquido, álcool em gel 70% (que deverá ser fornecido aos alunos de forma segura e supervisionada), toalhas de
papel, máscaras descartáveis (observadas às recomendações de uso por faixa etária), bem como EPIs aos profissionais da educação, entre
outras medidas de higienização e proteção individual;
Que determine a todas as unidades escolares que promovam orientação aos estudantes quanto às medidas preventivas e de contenção da
propagação do coronavírus;
A promoção, no âmbito de suas atribuições, de ações e medidas de informação e conscientização às famílias dos estudantes, de modo a
assegurar a educação sanitária também no ambiente doméstico;
O estabelecimento de um fluxo célere e eficiente de comunicação de suspeitas de casos de Covid-19 entre alunos e demais membros da
comunidade escolar a serem notificados às Secretarias Municipais de Educação e de Saúde para serem realizados exames e adotadas as
medidas pertinentes;
7. Considerando o item anterior, avaliar, em conjunto com a Secretaria de Saúde, a possibilidade de realização de testes periódicos de detecção
da Covid-19 para os profissionais da educação, a fim de implementar fluxos e protocolos de saúde, com o incentivo aos cuidados com a saúde
em geral, em relação a outros problemas de saúde ou doenças;
8. A implementação das medidas sanitárias compatíveis com o estágio da pandemia, em relação à disponibilização e ao uso do transporte
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escolar;
9. A Elaboração de plano para o retorno gradual das atividades escolares presenciais que, no mínimo:
a. Assegure medidas de segurança sanitária à comunidade escolar e de contenção da disseminação da Covid-19, levando em conta a realidade
estrutural das unidades escolares, com mapeamento das instituições que necessitam de melhorias específicas como, por exemplo, a manutenção
e disponibilização de lavatórios, entre outras medidas, que deverão ser adotadas antes do efetivo retorno das atividades presenciais;
b. Considere a possibilidade de adoção de fluxos e horários diferenciados, incluindo redução do número de alunos por turnos e turmas e, se
necessário, elaboração de sistema de rodízio com complementação das aulas por sistema remoto ou atividades extraclasses e não presenciais,
para evitar aglomerações no ambiente escolar;
c. O estabelecimento de metodologias e instrumentos para o diagnóstico das dificuldades em relação aos objetivos de aprendizagem e
habilidades que se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais, decorrentes do período de suspensão das aulas
presenciais, a serem aplicadas logo após o retorno às aulas, de forma individualizada, assim como para avaliar as aprendizagens e habilidades
desenvolvidas;
d. Considere, na avaliação diagnóstica, os diferentes perfis de alunos que tiveram rendimento distinto durante o processo de ensino e
aprendizagem na forma não presencial, em níveis ou categorias: desempenho superior, satisfatório, aproveitamento parcial ou nenhum
aproveitamento, ou segundo outra classificação que preferir, de modo a customizar, na medida das necessidades individuais, programas
específicos de intervenção pedagógica (aulas de reforço) ou reposição de aulas aos que tiveram aproveitamento insatisfatório, e instrumentos de
estímulo aos que tiveram aproveitamento superior ou suficiente aos avanços educacionais;
e. A implementação, durante o processo de avaliação diagnóstica, ações contínuas para levantamento dos avanços e lacunas do processo de
aprendizagem, ao longo do isolamento e no retorno às aulas presenciais em momentos estratégicos diversos, sempre que necessário;
f. A previsão de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao ano letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, ampliando
programas e ações de correção de fluxo de idade/ano escolar, por meio de acompanhamento individualizado do aluno com rendimento escolar
defasado;
g. A revisão de objetivos de aprendizagem para o presente ano letivo e disponibilize um programa de reposição e reforço dos conteúdos
curriculares para o cumprimento da proposta pedagógica e da carga horária mínima obrigatória, observadas as recomendações e normativas dos
Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação, porém sem condensar ou acumular conteúdos em pouco tempo ou sobrecarregar
educandos e educadores tão somente para registro de aulas;
h. A garantia aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e aos com altas habilidades, da frequência às turmas regulares
e ao atendimento especializado (AEE) com plena acessibilidade, quando necessário, com serviço de apoio especializado para atender às
peculiaridades da educação especial;
i. A criação mecanismos de busca ativa e disponibilize ferramentas às unidades escolares para a execução e monitoramento de tal atividade,
sugerindo-se aqui o uso da Busca Ativa Escolar (UNICEF), de forma a se prevenir e combater a baixa frequência ou a evasão escolar, articulando
toda a rede de proteção para esse fim, notadamente o Conselho Tutelar de cada município, esgotadas as intervenções dispensadas pela escola;
10. A promoção do necessário acolhimento quando do retorno das atividades presenciais, com vista a averiguar problemas que possam impactar
os progressos da comunidade escolar, com escuta que permita subsidiar avaliações diagnósticas, verificando-se problemas referentes à saúde
física e mental, detecção de situações de vulnerabilidade, a serem encaminhados às redes de proteção, aos serviços de saúde e
socioassistenciais, buscando-se sempre minimizar as desigualdades sociais agravadas em razão da pandemia;
11. Que antes do retorno das aulas presenciais, promova encontros de formação e acolhimento aos professores e demais profissionais da
educação, com as medidas sanitárias adequadas, com o objetivo de verificar os impactos psicológicos e prepará-los emocionalmente para
receber os alunos e suas famílias, assim como levantar a necessidade daqueles que precisam de acompanhamento psicológico profissional;
12. Assegure que os estudantes em situação de risco pessoal ou familiar, pertencentes ao grupo de risco para a Covid-19 não sejam
prejudicados no que diz respeito às faltas escolares com o retorno das atividades presenciais, garantindo-lhes, ainda, acesso à educação por
meio de atividades escolares domiciliares ou não presenciais ou com acompanhamento de professores da sua turma;
13. A promoção do atendimento domiciliar com atividades pedagógicas aos alunos com deficiência, doenças ou comorbidades que os impeçam
de frequentar os ambientes escolares durante o risco de contágio, especialmente pelos professores de AEE (Atendimento Educacional
Especializado) ou Sala de Recursos Multifuncionais;
14. A promoção, conforme a necessidade, das atividades e aulas híbridas (presenciais e não presenciais concomitantemente), a fim de sustentar
as aprendizagens construídas pelos alunos ou corrigir déficits de aprendizagem dos conteúdos que exigem mais atividades práticas por parte dos
discentes;
15. A promoção, conforme a necessidade, da recomposição do quadro de professores e demais profissionais de educação pertencentes ao grupo
de risco e também os eventualmente sintomáticos e diagnosticados com Covid-19, priorizando, para tanto, a convocação de professores e
servidores cedidos ou em desvio de função, a fim de evitar impacto orçamentário, uma vez que é cediço que os efeitos da quarentena já enseja
redução das arrecadações e, consequentemente, impactos nos recursos da educação;
16. A promoção das formações necessárias, através de cursos, treinamentos ou outras modalidades de formação, para acolhimento dos
discentes e equipes gestoras, de modo a prepara-los para as novas medidas e metodologias educacionais;
17. A participação das decisões e ações do Conselho Escolar, Conselhos de Educação e Conselhos de Alimentação Escolar, no que couber,
garantindo-se a gestão democrática da educação na construção e implementação do novo calendário, com diálogo com gestores, profissionais da
educação, comunidade escolar e todos os atores sociais envolvidos no processo educacional;
18. A garantia do direito à informação mediante a criação de canais de comunicação entre os responsáveis pelos sistemas de ensino, escolas,
pais e alunos, informando as metodologias e suas formas de avaliação, bem como viabilizando o recebimento de denúncias e reclamações,
fortalecendo o vínculo da escola com a família e a comunidade;
19. A transparência pública de todas as decisões e medidas que venham a ser implementadas, inclusive no empenho de recursos públicos
específicos para as medidas de prevenção, contenção e combate ao novo Coronavírus;
20. A promoção da criação de um novo processo de chamada escolar para levantamento de demandas e possíveis estratégias para provimento
de novas vagas de matrículas escolares, considerando a mudança de endereços e a migração de alunos das demais redes de ensino para a rede
pública.
O Ministério Público Estadual deverá ser comunicado, exclusivamente através do e-mail segunda.pj.piracuruca@mppi.mp.br, no prazo de 05
(cinco) dias a partir do recebimento da presente, sobre o acatamento dos termos desta Recomendação.
Fica advertido o destinatário dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público:
a) constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas
administrativas e ações judiciais cabíveis;
b) tornar inequívoca a demonstração da consciência a ilicitude;
c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade quando tal elemento subjetivo for exigido e;
d) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9º da Resolução nº 164/2017 do CNMP, recomendo a divulgação adequada e imediata desta
Recomendação no Diário Oficial do Município.
Piracuruca, 15 de junho de 2020.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
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Promotor de Justiça

4. JUNTA RECURSAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR JURCON
[]

4.1. JURCON12177
1ª REUNIÃO ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA - 2020
Aos 14(quatorze) dias do mês de maio do ano de 2020(dois mil e vinte), às 15 h, reuniram-se em reunião extraordinária por meio de
videoconferência, através da ferramenta Microsoft Teams, convocada por seu presidente, via WhatsApp, Dr. JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA,
no uso de suas atribuições legais, especialmente as definidas no art. 4º, § 1º, incisos I e II, do Regimento Interno da Junta Recursal do Programa
de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI - JURCON. Presentes o Senhor Promotor de
Justiça Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, presidente, as Senhoras Promotoras de Justiça Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Dra. Micheline
Ramalho Serejo da Silva. Iniciados os trabalhos, passou-se a discutir as seguintes temáticas: a) alterações no Regimento Interno da Junta
Recursal do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí - PROCON/MP-PI - JURCON;
Deliberações:
a) alterações no Regimento Interno da Junta Recursal do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do
Piauí - PROCON/MP-PI - JURCON: iniciada a sessão, discutidos os artigos do novo regimento apresentado, foi proposto pela Dra. Micheline
acrescentar o § 5º ao artigo 30 no que diz respeito a "não admissão de embargos infrigentes, no intuito de modificar a decisão de mérito do
colegiado", proposta esta acolhida pelos demais membros. Com relação as demais alterações regimentais, todas foram aceitas em sua
integralidade por todos os membros presentes, devendo agora o novo regimento ser encaminhado para a Procuradora-Geral de Justiça para
conhecimento: APROVADA, POR UNANIMIDADE.
Nada mais havendo a deliberar foi encerrada a presente sessão extraordinária. E, para constar, a presente ata será assinada pelo Excelentíssimo
Presidente e demais membros da JURCON, depois de lida.
______________________________________________
JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
Promotor de Justiça
Presidente - JURCON
______________________________________________
JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
Promotora de Justiça
Membro - JURCON
_______________________________________________________
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
Membro - JURCON
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2020 DA JUNTA RECURSAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON - JURCON.
Aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às oito horas (08:00 h), na sala da JURCON, mezanino do edifício sede leste da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí, na Avenida Lindolfo Monteiro, nº 911, bairro de Fátima, nesta capital, realizou-se
a 1ª Sessão Ordinária da Junta Recursal do Programa de Proteção e Defesa ao Consumidor - PROCON - JURCON, nos termos da Lei
Complementar Estadual n° 36, de 09 de janeiro de 2004, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça Dr. Jorge Luiz da
Costa Pessoa. Presentes as Excelentíssimas Senhoras Promotoras de Justiça Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto, Dra. Micheline Ramalho
Serejo da Silva. Registre-se que estiveram presentes os advogados da empresa Equatorial (CEPISA), Dra. Bárbara Nogueira Loureiro Dantas
(OAB/PI nº 16073), Dra. Marília Carvalho Gonçalves (OAB/PI 17132) e o Dr. Igo Ribeiro de Moura (OAB/PI 17565). Inicialmente houve
deliberação de assuntos administrativos, como a definição de data da próxima sessão agendada para o dia 20 de março de 2020.
Passou-se à fase de julgamentos, na forma regimental.
PROMOTORA: JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
01. Processo Administrativo Nº (000049-005/2014). (Embargos de Declaração)
Recorrente(s): ELETROBRÁS
Representante Jurídico: MARCOS ANTONIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000049-005/2014), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do Relator(a).
Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Dra. Micheline Ramalho Serejo da Silva.
02. Processo Administrativo Nº (000114-005/2014). (Embargos de Declaração)
Recorrente(s): ELETROBRÁS
Representante Jurídico: MARCOS ANTONIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000114-005/2014), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do Relator(a).
Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Dra. Micheline Ramalho Serejo da Silva.
03. Processo Administrativo Nº (000242-002/2016).
Recorrente(s): ELETROBRÁS
Representante Jurídico: MARCOS ANTONIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS INQUESTIONÁVEIS ACERCA DO PERÍODO SUBFATURADO. COBRANÇA DE 11 CICLOS.
PRÁTICA ABUSIVA. INFRAÇÃO AO CDC. MULTA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000242-002/2016), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a multa definitiva no valor de
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R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto
e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
04. Processo Administrativo Nº (000097-005/2018).
Recorrente(s): ELETROBRÁS
Representante Jurídico: MARCOS ANTONIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA. COBRANÇA
ABUSIVA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS SUFICIENTES PARA DETECÇÃO DE CONSUMO ESTIMADO.
INFRAÇÃO. MULTA. RECURSO. RECURSO NEGADO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000097-005/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a multa aplicada em 1º
grau no valor de R$ 10.666,67 (dez mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), nos termos do voto do Relator(a).
Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
05. Processo Administrativo Nº (000184-063/2015).
Recorrente(s): ELETROBRÁS
Representante Jurídico: MARCOS ANTONIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA DE COSIP A CONSUMIDORES
DA ZONA RURAL. DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ DO PIAUÍ A NÃO COBRAR COSIP DAS UCS RURAIS.
INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 6º, IV e 39, V e X do CDC. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Dada a palavra para expor seu posicionamento diante da fala dos Promotores desta Junta Recursal, a Dra. Bárbara
advogada da Empresa Equatorial sustentou o seguinte: "A empresa é mera agente arrecadadora da COSIP, sendo que os valores dos
contribuintes são repassados ao município. Ademais, na portaria que instaurou o Processo Administrativo, constou-se a requisição de juntada da
lei que supostamente teria concedido isenção fiscal à classe rural do dito município. Em que pese a requisição realizada, constou-se nos autos
que apenas fora apresentado projeto de lei sobre a disposição supramencionada. É claro e evidente que projeto de lei não é o instrumento legal
apto a surtir os efeitos da isenção pretendida. O processo legislativo deu instrumento legal tipo lei, passa por algumas fases legais a
vigência/validade e efeitos dos atos. Tem-se que para comprovação dos efeitos da norma deveria a parte interessada juntar aos autos a
publicação da norma em órgão oficial dos municípios, o que não se observou nos autos. Repisa-se não há norma legal adstrita aos autos para
comprovar o suposto benefício suscitado. Assim caberia ao município no momento da requisição do instrumento legal comprovar tanto a validade
da norma quanto os efeitos da mesma. Diante do exposto, reitero o conhecimento e provimento ao recurso tempestivamente apresentado".
Diante do exposto, vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000184-063/2015), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, pela retirada do processo de pauta, incluindo o seu julgamento para a próxima sessão que ocorrerá no dia
20 de março de 2020, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Dra.
Micheline Ramalho Serejo da Silva.
06. Processo Administrativo Nº (001075-005/2016).
Recorrente(s): CEMAZ INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA S/A
Representante Jurídico: GABRIELA CAROLINA DA SILVA GOMES (OAB - 317.118)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. NÃO REPARO DO PRODUTO NO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS. INFRAÇÃO AO
CDC. MULTA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SANÇÃO PELA JURCON. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (001075-005/2016), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, fixando a multa definitiva no
valor de R$ 11.133,33 (onze mil cento e trinta e três reais e trinta e três centavos), nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz
da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
07. Processo Administrativo Nº (000360-002/2015).
Recorrente(s): RENAULT DO BRASIL S.A/ VIA PARIS AUTOMÓVEIS LTDA
Recorrente(s): VIA PARIS AUTOMÓVEIS LTDA
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. VICIO REITERADO NO PRODUTO. NÃO RESOLUÇÃO DA DEMANDA DA CONSUMIDORA.
AUSÊNCIA DE COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA APLICANDO
MULTA PARA AS EMPRESAS. PAGAMENTO DE MULTA COM REDUTOR DE 50% PELA RENAULT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO PELA VIA PARIS ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFESA PROTOCOLADA E NÃO ANALISADA.
DETECÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO ANULADA.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000360-002/2015), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO alegada pela empresa Via Paris LTDA e
remeter os autos à promotoria de origem para nova apreciação e DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DO FEITO em face da empresa Renalt do
Brasil S/A devido ao pagamento de multa administrativa, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra.
Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
08. Processo Administrativo Nº (000287-002/2016).
Recorrente(s): PHILIPS DO BRASIL LTDA/ SAECO DO BRASIL LTDA
Representante Jurídico: FABIO RIVELLI (OAB - SP 297.608)
Recorrente(s): CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES. INSTAURAÇÃO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AO CDC. APLICAÇÃO DE MULTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA PHILIPS.
PAGAMENTO DE MULTA COM REDUTOR PELA CLAUDINO. POSTERIOR PAGAMENTO DE MULTA INTEGRAL PELA PHILIPS.
ARQUIVAMENTO DO FEITO EM FACE DE AMBAS AS FORNECEDORAS.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000287-002/2016), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, em face da empresa Claudino S/A Lojas de
Departamentos diante do pagamento de multa aplicada (fls. 70/71). No que diz respeito a empresa Philips do Brasil S/A, esta apresentou Recurso
Administrativo em 21/09/17. Todavia, antes do julgamento deste, procedeu com o pagamento (fls. 76/77) da sanção imposta em primeiro grau,
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motivo pelo qual determina-se o ARQUIVAMENTO DO FEITO, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa,
Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
09. Processo Administrativo Nº (000014-002/2017).
Recorrente(s): HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
Representante Jurídico: PAULO GUSTAVO COELHO SEPÚLVEDA (OAB - PI 3.923/03), WESLEY VINÍCIUS CRUZ BENIGNO (OAB - PI
11.066), GABRIEL LUCAS ZANOVELLO (OAB - PI 11.406)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME ESSENCIAL. FORMAÇÃO DE JUNTA
MÉDICA CONFORME ANS. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ARQUIVAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000014-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em desconstituir a decisão de 1º grau e DAR TOTAL PROVIMENTO AO RECURSO apresentado pela
empresa, ARQUIVANDO O FEITO, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
10. Processo Administrativo Nº (000364-002/2015).
Recorrente(s): ELETROBRÁS
Representante Jurídico: MARCOS ANTONIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrente(s): AGESPISA
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. EMPRESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. MÁ
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DECISÃO DE 1º GRAU ARQUIVANDO O FEITO. HOMOLOGAÇÃO DE
ARQUIVAMENTO PELA JURCON MPPI.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000364-002/2015), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em comungar com entendimento firmado pelo Coordenador do Procon, uma vez que as fornecedoras,
juntamente Procon/MPPI firmaram acordo por meio de TAC, cujo andamento está sendo acompanhado através no Processo Administrativo Nº
000255-002/2018. Diante do exposto, HOMOLOGAMOS A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do voto do Relator(a).
Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
11. Processo Administrativo Nº (000352-002/2017).
Recorrente(s): CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. REGULARIDADE DA COBRANÇA DE 38 PARCELAS.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS E CÁLCULOS MATEMÁTICOS. DECISÃO ARQUIVANDO O FEITO. HOMOLOGAÇÃO DE
ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000352-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
12. Processo Administrativo Nº (000225-002/2017).
Recorrente(s): TIM CELULAR S/A
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
CONTRATO DESCONHECIDO PELO RECLAMANTE. ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE ACORDO. ARQUIVAMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000225-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, necessidade
de aplicação de multa administrativa socioeducativa, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana
Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
13. Processo Administrativo Nº (000263-002/2016).
Recorrente(s): CLÍNICA DMI
Representante Jurídico: PAULO GUSTAVO COELHO SEPÚLVEDA (OAB - PI 3.923/03), WESLEY VINÍCIUS CRUZ BENIGNO (OAB - PI
11.066), GABRIEL LUCAS ZANOVELLO (OAB - PI 11.406)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CIRURGIA MAL SUCEDIDA. AUSÊNCIA DE
PROVAS MÍNIMAS PARA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000263-002/2016), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
14. Processo Administrativo Nº (000366-002/2016).
Recorrente(s): RG CONSTRUÇÕES
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO RESIDENCIAL EDUARDO COSTA. IRREGULARIDADES.
NOTIFICAÇÃO DA AGESPISA. EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANDAMENTO COM O MESMO OBJETO.
DUPLA PUNIÇÃO. ARQUIVAMENTO DO P.A N° 000366-002/2016. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000366-002/2016), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em comungar com o entendimento firmado pelo Coordenador do Procon, uma vez que em análise do
Sistema Integrado do Ministério Público(SIMP) existe outro Processo Administrativo em trâmite que versa sobre o mesmo objeto. Assim sendo,
não há motivos que justifiquem o seguimento do P.A analisado em tela. Diante do exposto, HOMOLOGAMOS A PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e
Micheline Ramalho Serejo da Silva.
15. Processo Administrativo Nº (000352-002/2016).
Recorrente(s): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CUMPRIMENTO DE OFERTA DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. ACORDO
FIRMADO EM SEDE DE DEFESA ADMINISTRATIVA. DECISÃO ARQUIVANDO O FEITO. HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000352-002/2016), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, permanência
de infrações a legislação consumerista., nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins
Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
16. Processo Administrativo Nº (000132-002/2017).
Recorrente(s): TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DECISÃO DE 1º GRAU ARQUIVANDO O FEITO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA JURCON MPPI.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000132-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, comungar com entendimento firmado pela 32ª Promotoria de Justiça, uma vez que o pleito da consumidora
foi atendido por meio da correção dos valores das faturas. Além disso, a impossibilidade da inversão do ônus da prova prejudica a apuração de
outros fatos, o que torna necessário o encaminhamento do processo para a via judicial. Diante do exposto, HOMOLOGAMOS A PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e
Micheline Ramalho Serejo da Silva.
PROMOTORA: MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
17. Processo Administrativo Nº (000207-002/2016). (Embargos de Declaração)
Recorrente(s): ELETROBRÁS
Representante Jurídico: MARCOS ANTONIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000207-002/2016), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do Relator(a).
Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Dra. Micheline Ramalho Serejo da Silva.
18. Processo Administrativo Nº (000253-002/2014). (Embargos de Declaração)
Recorrente(s): ELETROBRÁS
Representante Jurídico: MARCOS ANTONIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000253-002/2014), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do Relator(a).
Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Dra. Micheline Ramalho Serejo da Silva.
19. Processo Administrativo Nº (000184-005/2014). (Embargos de Declaração)
Recorrente(s): ELETROBRÁS
Representante Jurídico: MARCOS ANTONIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000184-005/2014),acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do Relator. Julgadores:
Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Dra. Micheline Ramalho Serejo da Silva.
20. Processo Administrativo Nº (001125-005/2016).
Recorrente(s): ELECTROLUX DO BRASIL S/A
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. F.A 0111-006.308-8. APLICAÇÃO DE MULTA. PAGAMENTO DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO DO
REFRIGERADOR. VÍCIO REITERADO NO PRODUTO. F.A 0112-009.692-0 COM A MESMA RECLAMAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA POR
VÍCIO NO NOVO REFRIGERADOR, OUTRORA SUBSTITUÍDO PELA ELECTROLUX. NÃO CONTATAÇÃO DE BIS IN IDEM. RECURSO
NEGADO. MULTA ADMINISTRATIVA MANTIDA.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (001125-005/2016), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a decisão de 1º grau,
fixando a multa definitiva em R$ 4.000,00(quatro mil reais), nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra.
Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
21. Processo Administrativo Nº (000607-002/2017).
Recorrente(s): PHILCO ELETRÔNICOS S.A.
Representante Jurídico: CLÁUDIA ANTUNES LOPES TRANCOZO (OAB - RJ 212.678)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. SUSPEITA DE NÃO ATENDIMENTO DO PLEITO DA CONSUMIDORA
CONFORME O ART. 18 DO CDC. MULTA. RECURSO. COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DO PLEITO NA VIA EXTRAJUDICIAL E
JUDICIAL. PROVIMENTO AO RECURSO. ARQUIVAMENTO DO FEITO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000607-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO apresentado pela empresa, DANDO-LHE TOTAL PROVIMENTO,
promovendo o ARQUIVAMENTO DO FEITO, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins
Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
22. Processo Administrativo Nº (000119-002/2018).
Recorrente(s): B2W COMPANHIA DIGITAL
Recorrente(s): RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. ENTREGA DE PRODUTO DIFERENTE DO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
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ESTORNO DO VALOR. PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000119-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a decisão de 1º
instância em todos os seus termos, fixando a multa definitiva em R$ 7.777,78 (sete mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e oito
centavos) para cada uma das empresas reclamadas, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana
Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
23. Processo Administrativo Nº (000056-002/2018).
Recorrente(s): B2W COMPANHIA DIGITAL
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRÁTICA ABUSIVA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO
IMPROVIDO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000056-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO - LHE PROVIMENTO, mantenho a multa em R$4.666,67
(quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa
Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
24. Processo Administrativo Nº (000596-002/2017).
Recorrente(s): AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO
Representante Jurídico: SÉRGIO RAYMUNDO BAYAS QUEIROZ (OAB - CE 15.798) e DRÁUZIO CORTEZ LINHARES (OAB - CE 16.424)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. ACORDO ENTRE AS PARTES. ARQUIVAMENTO. RECURSO PROVIDO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000596-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em DESCONSTITUIR a decisão proferida pela 32ª promotoria de justiça, tendo em vista o acordo
extrajudicial firmado entre as partes, razão pela qual DETERMINAMOS O ARQUIVAMENTO do feito, por essas razões, nos termos do voto do
Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
25. Processo Administrativo Nº (000586-002/2017).
Recorrente(s): EXPERT ESTUDO ORIENTADO LTDA.
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO DE CONTRATO. MULTA RESCISÓRIA ABUSIVA.
CLÁUSULA ABUSIVA. MULTA. RECURSO INTERPOSTO. RECURSO NEGADO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000586-002/2017), acordam os membros da
JURCON, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO mantendo a decisão de 1º instância em todos os seus termos, fixando a
multa definitiva em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana
Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
26. Processo Administrativo Nº (000015-002/2017).
Recorrente(s): MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA.
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO REITERADO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE REPARO EFETIVO. ART. 18 DO CDC. DIREITO
DO CONSUMIDOR AO RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PRODUTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ALEGANDO
CUMPRIMENTO JUDICIAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000015-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de 1º instância em
todos os seus termos, ficando a multa definitiva no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge
Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
27. Processo Administrativo Nº (000441-002/2017).
Recorrente(s): CLARO S/A
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET 4G. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO.
PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000441-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO - LHE PROVIMENTO, fixando a multa definitiva em R$
8.190,00 (oito mil cento e noventa reais, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins
Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
28. Processo Administrativo Nº (000116-063/2016).
Recorrente(s): SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE
Representante Jurídico: DAVI LIMA DE FREITAS (OAB - PI 6831)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PRESENÇA DE NÍVEIS INADEQUADOS DE CLORO,
COLIFORMES FECAIS, ESCHERICHIA COLI, CLORO RESIDUAL LIVRE AO CONSUMO HUMANO. RISCO IMINENTE E EFETIVO DE
DANOS Á SAÚDE DOS CONSUMIDOR. INFRAÇÃO AO CDC. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000116-063/2016), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a decisão de 1º grau
que multou a referida fornecedora em R$ 478.400,00 (quatrocentos e setenta e oito mil e quatrocentos reais), nos termos do voto do Relator(a).
Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
29. Processo Administrativo Nº (001248-005/2016).
Recorrente(s): AGESPISA
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (001248-005/2016), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista e pelo suposto fato se encontrar atingido pela prescrição quinquenal, nos termos do voto do Relator(a).
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Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
30. Processo Administrativo Nº (000401-002/2017).
Recorrente(s): HIPERCARD/ OI MÓVEL
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO. EMPRESA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000401-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
31. Processo Administrativo Nº (000372-002/2017).
Recorrente(s): PARAÍSO DAS FOTOGRAFIAS
Representante Jurídico: ALEX GALANTI NILSEN (OAB - SP 350.355)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO SEM SOLICITAÇÃO. COBRANÇA DE VALORES EXCESSIVOS.
ANULAÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO PARA NOVA APRECIAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000372-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em DEIXAR DE HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, anulando a decisão de 1ª instância
e remetendo os autos para nova apreciação, nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins
Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
32. Processo Administrativo Nº (000338-002/2017).
Recorrente(s): ELETROBRÁS
Representante Jurídico: MARCOS ANTONIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000338-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
33. Processo Administrativo Nº (000275-002/2017).
Recorrente(s): ELETROBRÁS
Representante Jurídico: MARCOS ANTONIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LIGAÇÃO
ELÉTRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000275-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
34. Processo Administrativo Nº (000388-002/2016).
Recorrente(s): TIM
Representante Jurídico: KAINARA DO NASCIMENTO SILVA
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO. RESGATE DE NÚMERO TELEFÔNICO. MAU ATENDIMENTO.
AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000388-002/2016), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
35. Processo Administrativo Nº (000405-002/2017).
Recorrente(s): TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA./ IBYTE
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. APARELHO CELULAR. FORNECIMENTO DE CÓDIGO IMEI. VENDA DE SOFTWARE DE
RASTREAMENTO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000405-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
PROMOTOR: JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
36. Processo Administrativo Nº (000368-002/2017).
Recorrente(s): ELETROBRÁS
Representante Jurídico: MARCOS ANTONIO CARDOSO DE SOUZA (OAB - PI 3387)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVASÃO FUNDIÁRIA. IRREGULARIDADE. LIGAÇÃO ENERGÉTICA
DIRETA DURANTE DEZ ANOS. COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE SEIS
CICLOS. PROVIMENTO AO RECURSO. ARQUIVAMENTO DO FEITO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000368-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO apresentado pela empresa, DANDO-LHE PROVIMENTO, promovendo o
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ARQUIVAMENTO DO FEITO, nos termos do voto do Relator(a). Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
37. Processo Administrativo Nº (000065-005/2015).
Recorrente(s): INTEGRAL - GRUPO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUÍ S/C LTDA
Representante Jurídico: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB - PE 23.255)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTO DE INFRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. PRÁTICA
ABUSIVA. NÃO ATENDIMENTO DO PLEITO DOS CONSUMIDORES CONFORME O CDC. INFRAÇÃO. MULTA. RECURSO
ADMINISTRATIVO. PARCIAL PROVIMENTO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000065-005/2015), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, DANDO - LHE PARCIAL PROVIMENTO, fixando a multa definitiva em R$
5.555,56 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz
da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
38. Processo Administrativo Nº (000081-002/2016).
Recorrente(s): CIPASA TERESINA I DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULA
ABUSIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO ATENDIMENTO DO PLEITO DOS CONSUMIDORES CONFORME O CDC. INFRAÇÃO. MULTA.
RECURSO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO INDEVIDA. DECISÃO PROMOVENDO A REMESSA DOS AUTOS À 1ª INSTÂNCIA.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000081-002/2016), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, REMETER os autos do processo à 31ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI, para proceder com a devida
citação e, por conseguinte, nova decisão administrativa, nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana
Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
39. Processo Administrativo Nº (000096-002/2017).
Recorrente(s): CANADÁ VEÍCULOS LTDA/ CANADÁ
Recorrente(s): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
Representante Jurídico: BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI (OAB - PE 19.353)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. GARANTIA LEGAL. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE
VÍCIO NO PRODUTO. DIREITO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL NO CASO DE VÍCIO OCULTO NÃO
ATENDIMENTO DO PLEITO DOS CONSUMIDORES CONFORME O CDC. INFRAÇÃO. MULTA. RECURSO ADMINISTRATIVO. PARCIAL
PROVIMENTO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000096-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, DANDO - LHE PARCIAL PROVIMENTO, fixando a multa definitiva em R$
6.388,88 (seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa
Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
40. Processo Administrativo Nº (000116-005/2018).
Recorrente(s): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRÁTICA ABUSIVA. CONTRATO DE GARANTIA. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO.
ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIMENTO AO PLEITO DOS CONSUMIDORES CONFORME O CDC. INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE
MULTA. RECURSO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000116-005/2018), em CONHECER DO
RECURSO, NEGANDO - LHE PROVIMENTO, fixando a multa definitiva em R$ 4.444,44 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e
quarenta e quatro centavos), nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e
Micheline Ramalho Serejo da Silva.
41. Processo Administrativo Nº (000605-002/2017).
Recorrente(s): CLARO S/A
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. PRÁTICA ABUSIVA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE
COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO PERANTE O PROCON/MP-PI. NÃO
ATENDIMENTO DO PLEITO DA CONSUMIDORA CONFORME O CDC. INFRAÇÃO. MULTA. RECURSO ADMINISTRATIVO. MULTA
MANTIDA.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000605-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO - LHE PROVIMENTO, mantenho a multa da decisão de 1º
grau no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra.
Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
42. Processo Administrativo Nº (000303-002/2017).
Recorrente(s): BANCO BRADESCO
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRÁTICA ABUSIVA. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA.
CANCELAMENTO DE CONTRATO DE SEGURO IRRAZOÁVEL. CONSUMIDOR DESAMPARADO. NÃO ATENDIMENTO DO PLEITO DOS
CONSUMIDORES CONFORME O CDC. INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO ADMINISTRATIVO. PARCIAL PROVIMENTO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000303-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, DANDO - LHE PARCIAL PROVIMENTO, fixando a multa definitiva em
R$5.833,33 (cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta três centavos), nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa
Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
43. Processo Administrativo Nº (000618-002/2017).
Recorrente(s): BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
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EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRÁTICA ABUSIVA. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO.
NÃO ATENDIMENTO DO PLEITO DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO. MULTA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS
PROBATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000618-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, DANDO - LHE PARCIAL PROVIMENTO, fixando multa definitiva em R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
44. Processo Administrativo Nº (000183-002/2018).
Recorrente(s): TELEFONIA DO BRASIL S.A/ VIVO
Representante Jurídico: VITOR MORAIS DE ANDRADE (OAB - SP 182.604)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRÁTICA ABUSIVA. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. SERVIÇO DE TELEFONIA, INTERNET E
TELEVISÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO POR FORÇA DOS ARTIGOS 35 E 55 DO CDC. ATENDIMENTO AO
PLEITO DOS CONSUMIDORES EM TEMPO INDEVIDO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000183-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO - LHE PROVIMENTO, mantenho a multa da decisão de 1º
grau no valor de R$ 6.666,67 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), nos termos do voto do Relator.
Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
45. Processo Administrativo Nº (000161-002/2018).
Recorrente(s): GOL LINHAS AEREAS S.A
Representante Jurídico: FERNANDA RIBEIRO BRANCO (OAB - RJ 126.162)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. REMARCAÇÃO DE VOO POR RAZÕES DE SAÚDE. COBRANÇA EM
DUPLICIDADE DE TAXA DE EMBARQUE. NÃO ATENDIMENTO AO PLEITO DA CONSUMIDORA CONFORME O CDC. INFRAÇÃO. MULTA.
RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. MINORAÇÃO DA MULTA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000161-002/2018), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, DANDO - LHE PARCIAL PROVIMENTO, fixando multa definitiva em R$
10.462,96 (dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos), nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da
Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
46. Processo Administrativo Nº (000266-002/2017).
Recorrente(s): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Representante Jurídico: EDEMILSON KOJI MOTODA (OAB - SP 231.747) (OAB - PI 10.010)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE CONSÓRCIO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO
À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000266-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, existência
de infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
47. Processo Administrativo Nº (000154-002/2016).
Recorrente(s): CLARO S.A
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000154-002/2016), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, existência
de infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
48. Processo Administrativo Nº (000428-002/2017).
Recorrente(s): SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
Representante Jurídico: ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (OAB - SP 335.855)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE PELOS VÍCIOS DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS PELO PRODUTO. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE
ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000428-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, existência
de infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
49. Processo Administrativo Nº (000159-002/2017).
Recorrente(s): MOTOTEC SERVIÇOS LTDA/ MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. GARANTIA CONTRATUAL EXTINTA. AUSÊNCIA DE LASTRO
COMPROBATÓRIO MÍNIMO. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO
PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000159-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, existência
de infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
50. Processo Administrativo Nº (000571-002/2017).
Página 71

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 656 Disponibilização: Quarta-feira, 17 de Junho de 2020 Publicação: Quinta-feira, 18 de Junho de 2020

Recorrente(s): BANCO BRADESCARD S.A / LOJAS C&A MODAS
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA ABUSIVA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA ACORDADA PREVIAMENTE. TERMO DE
COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000571-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
51. Processo Administrativo Nº (000573-002/2017).
Recorrente(s): BANCO CBSS
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERMO DE COMPROMISSO E
RESPONSABILIDADE. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA
JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000573-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
52. Processo Administrativo Nº (000489-002/2017).
Recorrente(s): DROGARIAS GLOBO
Representante Jurídico: KILDERY DE LIMA NUNES (OAB - PI 9.470)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRÁTICA ABUSIVA. AUTO DE INFRAÇÃO. DECRETO FEDERAL 5.903/2006. DIREITO DE
ARREPENDIMENTO. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA
JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000489-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
53. Processo Administrativo Nº (000362-002/2017).
Recorrente(s): RIVERSIDE SHOPPING
Representante Jurídico: EDNAN SOARES COUTINHO (OAB - PI 1841), ROMMEL EUGÊNIO CARVALHO AREA LEÃO (OAB - PI 5479),
HERISON HELDER PORTELA PINTO (OAB - PI 5367), ALESSANDRA REGINA DOS SANTOS COIMBRA (OAB - PI 9514), DANILO RIBEIRO
CARVALHO (OAB - PI 8697)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTO DE INFRAÇÃO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE ESTACIONAMENTO
AVARIADO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000362-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
54. Processo Administrativo Nº (000539-002/2017).
Recorrente(s): TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES - IBYTE
Representante Jurídico: JOSÉ ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE (OAB - CE 11.160)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE PELOS VÍCIOS DO PRODUTO. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE
ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000539-002/2017), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
55. Processo Administrativo Nº (000424-002/2016).
Recorrente(s): ASSUPERO
Representante Jurídico: NELSON BRUNO VALENÇA (OAB - CE 15.783), DANIEL CIDRÃO FORTA (OAB - CE 19.976), MÁRCIO RAFAEL
GAZINEO (OAB - CE 23.495)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. AUSÊNCIA
DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000424-002/2016), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
56. Processo Administrativo Nº (000332-002/2015).
Recorrente(s): TME CONSTRUÇÕES
Representante Jurídico: SAMARA GRAMOZA VILARINHO SOUZA (OAB - PI 9235)
Recorrente(s): HS CONSTRUTORA
Representante Jurídico: PAULO DIEGO FRANCINO BRÍGIDO (OAB - PI 10.851)
Recorrido: Autoridade administrativa do PROCON-PI
Relator(a): PROMOTOR DE JUSTIÇA JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
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EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. LEI DE
INCORPORAÇÃO. AUDIÊNCIA PÚBLICA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DECISÃO PROMOVENDO O ARQUIVAMENTO DA
RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA JURCON.
DECISÃO COLEGIADA: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo Administrativo n° (000332-002/2015), acordam os membros da
JURCON, por unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, por não se vislumbrar, na hipótese, quaisquer
infrações a legislação consumerista, nos termos do voto do Relator. Julgadores: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, Dra. Juliana Martins Carneiro
Noleto e Micheline Ramalho Serejo da Silva.
APROVAÇÃO DA ATA
______________________________________________
JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
Promotor de Justiça
Presidente - JURCON
______________________________________________
JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO
Promotora de Justiça
Membro - JURCON
_______________________________________________________
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
Membro-JURCON
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. E, para constar, a presente ata será assinada pelo Excelentíssimo Presidente e demais
membros da JURCON, depois de lida.
Teresina-PI, 14 de fevereiro de 2020.

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019 12159
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
_______________________________________________________________________________________________
RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019
A Pregoeira do MP-PI, Érica Patríca Martins Abreu, devidamente designada por meio da Portaria PGJ nº 2407/2019, pela Exma. Sra.
Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Piauí, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado final do julgamento e
classificação da Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico, tendo a sessão eletrônica sido realizada no dia 07.04.2020.
Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa especializada no serviço de dedetização,
desratização e descupinização, para as sedes do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme especificações contidas no item "C" do Termo
de Referência (anexo I do edital).
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 170.000,00

R$ 25.000,00

R$ 145.000,00

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA: A2 SAÚDE AMBIENTAL
CNPJ: 12.839.383/0001-75
ENDEREÇO: TRAVESSA DOMINGOS RODRIGUES, 205 - NOSSA SENHORA DA PENHA - SERRA TALHADA - PE
REPRESENTANTE: ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, CPF. 010.739.454-56
FONE: (87) 3831 2088/(87) 9.9925 - 0879
E-MAIL: A2SAUDEAMBIENTAL@HOTMAIL.COM
Item

Unidades

Especificação

Metrage
m

Km

V a l o r
Metragem

Valor
Km

Valor
total

1

Todas as sedes do Ministério
Público do Estado do Piauí.

Serviço de Dedetização, desratização
e descupinização.

20.000
m2

60.000

R$ 0,50

R$ 0,25

R
$
25.000,
00
R
$
25.000,
00

Valor total para o Lote
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 05 DE MAIO DE 2020.
Érica Patrícia Martins Abreu
Pregoeira do MP/PI

5.2. HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/201912160
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
HOMOLOGAÇÃO
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 35/2019, que tem como objeto o registro
de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa especializada no serviço de dedetização, desratização e
descupinização, para as sedes do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme especificações contidas no item "C" do Termo de Referência
(anexo I do edital), atendendo a sua tramitação e Legislação pertinente, HOMOLOGOa presente Licitação.
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO
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R$ 170.000,00

R$ 25.000,00

R$ 145.000,00

LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA: A2 SAÚDE AMBIENTAL
CNPJ: 12.839.383/0001-75
ENDEREÇO: TRAVESSA DOMINGOS RODRIGUES, 205 - NOSSA SENHORA DA PENHA - SERRA TALHADA - PE
REPRESENTANTE: ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, CPF. 010.739.454-56
FONE: (87) 3831 2088/(87) 9.9925 - 0879
E-MAIL: A2SAUDEAMBIENTAL@HOTMAIL.COM
Item

Unidades

Especificação

Metrage
m

Km

V a l o r
Metragem

Valor
Km

Valor
total

1

Todas as sedes do Ministério
Público do Estado do Piauí.

Serviço de Dedetização, desratização
e descupinização.

20.000
m2

60.000

R$ 0,50

R$ 0,25

R
$
25.000,
00
R
$
25.000,
00

Valor total para o Lote
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 16 DE JUNHO DE 2020.
Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça

6. GESTÃO DE PESSOAS
[]

6.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 12164
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 316/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, licença para tratamento de saúde
aos servidores do Ministério Público do Piauí, na forma especificada no quadro abaixo:
Mat.

Nome

Dias

Período

16435

CLAODICEIA MARQUES DE MELO

03

10 a 12/06/2020

176

AFRÂNIO OLIVEIRA DA SILVA

08

14 a 21/06/2020

15476

IRAILDO WELINGTON DO NASCIMENTO

01

15/06/2020

Retroaja-se os efeitos da presente Portaria ao dia 10 de junho de 2020.
Teresina (PI), 17 de junho de 2020.
ROSANGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 317/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de acordo com o inciso II do art. 75 da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, licença médica por motivo de
doença em pessoa da família, na forma especificada no quadro abaixo:
Mat.

Nome

Dias

Período

134

CARLOS EDUARDO GOMES MONTEIRO SILVA

05

12 a 16/06/2020

330

RICHARDSON SOARES MOUSINHO

01

15/06/2020

Retroaja-se os efeitos da presente Portaria ao dia 12 de junho de 2020.
Teresina (PI), 17 de junho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 318/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 18 de junho de 2020 a 17 de julho de 2020, 30 (trinta) dias de férias à servidora REGINA HELENA PASSOS DE
CARVALHO, Técnica Ministerial, matrícula nº 15944, lotada junto à Coordenadoria de Recursos Humanos, referentes ao período aquisitivo
1985/1986.
Teresina (PI), 17 de junho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 319/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 18 de junho de 2020 a 17 de julho de 2020, 30 (trinta) dias de férias ao servidor FRANCISCO CARLOS BORGES LEAL,
Técnico Ministerial, matrícula nº. 15980, lotado junto à Coordenadoria de Apoio Administrativo, referentes ao período aquisitivo 1986/1987.
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Teresina (PI), 17 de junho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 320/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 18 de junho de 2020 a 17 de julho de 2020, 30 (trinta) dias de férias ao servidor JOSÉ EDMILSON AMANCIO DOS SANTOS,
Auxiliar Ministerial, matrícula nº 15977, lotado junto à Coordenadoria de Apoio Administrativo, referentes ao período aquisitivo 1991/1992.
Teresina (PI), 17 de junho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 321/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 18 de junho de 2020 a 17 de julho de 2020, 30 (trinta) dias de férias ao servidor PAULO BARBOSA MATOS, Auxiliar
Ministerial, matrícula nº 16182, lotado junto à Coordenadoria de Apoio Administrativo, referentes ao período aquisitivo 2006/2007.
Teresina (PI), 17 de junho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 322/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 18 de junho de 2020 a 17 de julho de 2020, 30 (trinta) dias de férias ao servidor ALCENOR GOMES LEBRE, matrícula nº
16050, lotado junto à Coordenadoria de Apoio Administrativo, referentes ao período aquisitivo 2002/2003.
Teresina (PI), 17 de junho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 323/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 18 de junho de 2020 a 17 de julho de 2020, 30 (trinta) dias de férias ao servidor RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE
SOUSA, Auxiliar Ministerial, matrícula nº 15981, lotado junto à Coordenadoria de Licitações e Contratos, referentes ao período aquisitivo
1984/1985.
Teresina (PI), 17 de junho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 324/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 18 de junho de 2020 a 17 de julho de 2020, 30 (trinta) dias de férias à servidora CERES CRONEMBERGER SOBRAL
FRANCO, Técnica Ministerial, matrícula nº 4341, lotada junto ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF, referentes ao período
aquisitivo 1983/1984.
Teresina (PI), 17 de junho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 325/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 18 de junho de 2020 a 17 de julho de 2020, 30 (trinta) dias de férias ao servidor EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA, Sub
Judice, matrícula nº. 16295, lotado junto à Assessoria Especial para Distribuição de Processos em 1º Grau, referentes ao período aquisitivo
2007/2008.
Teresina (PI), 17 de junho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 326/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 18 de junho de 2020 a 17 de julho de 2020, 30 (trinta) dias de férias ao servidor GILSON ALVES DOS SANTOS, Sub Judice,
matrícula nº 16121, lotado junto à Distribuição Processual de 1º Grau, referentes ao período aquisitivo 2009/2010.
Teresina (PI), 17 de junho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 327/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 18 de junho de 2020 a 17 de julho de 2020, 30 (trinta) dias de férias à servidora NAIR FERREIRA DA SILVA, Sub Judice,
matrícula nº 16122, lotada junto à Assessoria para Distribuição processual de 1º grau, referentes ao período aquisitivo 1997/1998.
Teresina (PI), 17 de junho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
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PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 328/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 18 de junho de 2020 a 17 de julho de 2020, 30 (trinta) dias de férias ao servidor JOSÉ LIMA MARQUES, Sub Judice,
matrícula nº 16149, lotado junto à Assessoria Para Distribuição Processual de 2º Grau, referentes ao período aquisitivo 2008/2009.
Teresina (PI), 17 de junho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 329/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 18 de junho de 2020 a 17 de julho de 2020, 30 (trinta) dias de férias à servidora KAROLINE MARIA XAVIER DE ALMEIDA,
Analista Ministerial, matrícula nº 16076, lotada junto ao Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI, referentes ao período
aquisitivo 1997/1998.
Teresina (PI), 17 de junho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 330/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 18 de junho de 2020 a 17 de julho de 2020, 30 (trinta) dias de férias à servidora IVANEZ EDUARDO MACEDO, Sub Judice,
matrícula nº 16261, lotada junto ao Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba/PI, referentes ao período aquisitivo 2007/2008.
Teresina (PI), 17 de junho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 331/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 20 de junho de 2020 a 19 de julho de 2020, 30 (trinta) dias de férias à servidora LUZIA AUGUSTA DE OLIVEIRA, Analista
Ministerial, matrícula nº 15945, Corregedoria Geral do Ministério Público do Piauí, referentes ao período aquisitivo 1985/1986.
Teresina (PI), 17 de junho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 332/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 20 de junho de 2020 a 19 de julho de 2020, 30 (trinta) dias de férias à servidora MARIA DA CONCEIÇÃO UCHOA FREIRE,
Sub Judice, matrícula nº 16253, lotada junto à Corregedoria-Geral do MPE-PI, referentes ao período aquisitivo 2001/2002.
Teresina (PI), 17 de junho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 333/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 20 de junho de 2020 a 19 de julho de 2020, 30 (trinta) dias de férias à servidora MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO RUBIM
BROXADO, Técnica Ministerial, matrícula nº 16133, lotada junto à Corregedoria Geral do Ministério Público do Piauí, referentes ao período
aquisitivo 1996/1997.
Teresina (PI), 17 de junho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 334/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, de 20 de junho de 2020 a 19 de julho de 2020, 30 (trinta) dias de férias à servidora ROSANGELA MARIA TORRES PEREIRA,
Sub Judice, matrícula nº 16150, lotada junto à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, referentes ao período aquisitivo
2006/2007
Teresina (PI), 17 de junho de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos

7. OUTROS
[]

7.1. 11ª ZONA ELEITORAL - PIRIPIRI12170
PORTARIA 001 /2020
PROMOTORIA ELEITORAL DA 11ª ZONA ELEITORAL/PIAUÍ
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio de seu presentante abaixo-assinado, em exercício junto à 11ª Zona Eleitoral na cidade de
Piripiri/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 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 Brasileira e Piripiri, 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.
Piripiri (PI), 16 de Junho de 2020.
MARCELO DE JESUS MONTEIRO ARAUJO
Promotor da 11ª Zona Eleitoral

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

8.1. GRUPO REGIONAL DE DEFESA DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA - TERESINA12178
PORTARIA Nº 015/2020
INSTAURA O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020 SIMP 000149-424/2020
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";
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:
- declaração do objeto;
- fundamentação simplificada da contratação;
- descrição resumida da solução apresentada; IV - requisitos da contratação;
- critérios de medição e pagamento;
- estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
Portal de Compras do Governo Federal;
pesquisa publicada em mídia especializada;
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sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo
contratações similares de outros entes públicos; ou
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 140/2020, processo administrativo nº AA.900.1.005625/20-83, para fins de contratação de empresa
especializada em serviços de engenharia para adaptação do Hospital Natan Portela e do seu anexo, tendo como empresa contratada a R& R
Transporte e Construção ltda, com CNPJ 17.765.273/0001-20.
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 COVID-19, no âmbito do Ministério
Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO os documentos que aportaram neste Grupo de Trabalho e que compõem o SIMP nº 000149-424/2020, 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
015/2020, com a
finalidade de acompanhar a Dispensa de Licitação nº 140/2020, processo administrativo nº AA.900.1.005625/20-83, e suas repercussões
jurídicas, determinando, para tanto:
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;
Encaminhe-se arquivo da presente portaria, ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remeta-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público, para conhecimento, conforme determina o art.
6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Justiça;
Afixe-se cópia desta portaria no quadro de avisos dessa 44ª Promotoria de
Oficie-se ao Senhor e oficie ao Senhor Secretário Estadual de Saúde,
requisitando que forneça a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, cópia, em mídia digital, do Processo Administrativo acima
mencionado. 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 Natan
Portela.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. Expedientes necessários.
Teresina, 28 de maio de 2020
FERNANDO FERREIRA DOS
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