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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. PAUTA DA 1332ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 06
DE NOVEMBRO DE 2020, ÀS 09:00 HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.14108
PAUTA DA 1332ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020, ÀS
09:00 HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.
1. APRECIAÇÃO DA ATA DA 1331ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2020,
ENCAMINHADACÓPIADOEXTRATOAOSCONSELHEIROS.
2. JULGAMENTO DE PROCESSOS
2.2 Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão
2.2.1 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 04/2020 (SIMP Nº 000023-161/2020). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina - PI.
Assunto: Apurar e fiscalizar eventual utilização de recursos públicos municipais para realização de festas e shows artísticos no Pré-Carnaval e
Carnaval de 2020, no Município de Joaquim Pires - PI, com eventual pendência de quitação dos salários dos servidores públicos municipais.
Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Adriano Fontenele Santos. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.2 INQUÉRITO CIVIL nº 58/2018 (SIMP nº 000506-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI. Assunto: Apurar
possível perseguição política e afronta aos princípios administrativos por parte do Prefeito Municipal de Campo Alegre do Fidalgo - PI, no ano de
2012. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.3 INQUÉRITO CIVIL Nº 08/2019 (SIMP nº 000044-306/2019). Origem: Promotoria de Justiça de Luzilândia - PI. Assunto: Apurar possíveis
irregularidades na aquisição de um micro-ônibus pela Prefeitura de Luzilândia - PI, com recursos do Fundo Municipal de Saúde, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Carlos Rogério Beserra da Silva.
Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.4 INQUÉRITO CIVIL nº 001/2020 (SIMP nº 000003-310/2020). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI. Assunto:
Averiguar a variação no subsídio dos vereadores entre o exercício de 2013 e o anterior correspondendo a 5,53%, diante a inexistência de
instrumento legal de reajuste de subsídio, no Município de Lagoa do Barro do Piauí - PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge
Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.5 INQUÉRITO CIVIL nº 05/2019 (SIMP nº 000732-105/2018). Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras - PI. Assunto: Acompanhar a
elaboração e implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo em São Francisco do Piauí - PI. Promoção de Arquivamento.
Promotor de Justiça: Vando da Silva Marques. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.6 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 03/2020 (SIMP nº 000043-344/2020). Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto:
Apurar possível ato de improbidade administrativa decorrente do descumprimento de ordem judicial de recambiamento de preso, emitida no
Processo nº 0011871- 03.2012.8.18.0140. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Janaína Rose Ribeiro Aguiar. Relatora: Dra. Lenir
Gomes dos Santos Galvão.
2.2.7 INQUÉRITO CIVIL nº 71/2019 (SIMP nº 000285-107/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras - PI. Assunto: Apurar possível
omissão da Prefeitura Municipal de São Miguel do Fidalgo - PI no fornecimento de transporte e/ou ajuda de custeio para o deslocamento até o
Município de Picos - PI, especialmente relativo aos pacientes DOMINGOS BARBOSA DE SOUSA e DOMINGOS BISPO ARAÚJO, a fim de
assegurar a continuação de seus tratamentos de hemodiálise. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Vando da Silva Marques.
Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.8 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 009/2019 (SIMP nº 000632-150/2019). Origem: Promotoria de Justiça de Demerval Lobão - PI.
Assunto: Apurar possíveis irregularidades na contratação firmada entre o Município de Demerval Lobão - PI e o escritório de advocacia "Victor
Barreto Sociedade Individual de Advocacia", para fins de execução de serviços jurídicos, sob a modalidade inexigibilidade de licitação. Promoção
de Arquivamento. Promotora de Justiça: Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.9 INQUÉRITO CIVIL Nº 33/2014 (SIMP nº 000113-029/2015). Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: Garantir
acessibilidade na Loja C&A, localizada no Centro de Teresina - PI. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Marlúcia Gomes Evaristo
Almeida. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.10 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (SIMP nº 000023-172/2020). Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto:
Acompanhar a realização do evento denominado BLOQUINHO DA MOON, ocorrido no dia 26/01/2020, na Avenida Raul Lopes, nº 2757.
Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.11 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (SIMP nº 000027-172/2020). Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto:
Acompanhar a realização do evento denominado 33° RALLY CERAPIÓ 2020, ocorrido nos dias 30 e 31 de janeiro de 2020, com percurso
iniciado na cidade de Pedro II - PI até a cidade de Teresina - PI. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho.
Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.12 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (SIMP nº 000044-172/2020). Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto:
Acompanhar a realização do evento denominado "ZÉ PEREIRA DO MOCAMBINHO", ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2020, no bairro
Mocambinho, nesta Capital. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos
Santos Galvão.
2.2.13 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (SIMP nº 000058-172/2020). Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto:
Acompanhar a realização do evento denominado BLOCOS DE CARNAVAL DA PRAÇA DO POTI, ocorrido nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro
de 2020 na Praça do Poti Velho, nesta Capital. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra.
Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.14 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (SIMP nº 000063-172/2020). Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto:
Acompanhar a realização do evento denominado UNIDOS DA RUA DA COPA, ocorrido no dia 24 de fevereiro de 2020, no bairro Dirceu I, nesta
Capital. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.15 INQUÉRITO CIVIL (SIMP nº 000216-101/2019). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano - PI. Assunto: Averiguar a existência de
irregularidades nas condições de acessibilidade das edificações públicas do Município de Arraial - PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de
Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.16 INQUÉRITO CIVIL (SIMP nº 000137-063/2016). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior - PI. Assunto: Adotar providências com
vistas à regularização administrativa da instalação de trailers no município de Campo Maior - PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de
Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.17 INQUÉRITO CIVIL nº 27/2018 (SIMP nº 000027-025/2018). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: Apurar possíveis
irregularidades nos contratos firmados entre o Gabinete Militar - GAMIL e a Empresa Ceará Táxi Aéreo nos anos de 2015 e 2016. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.18 INQUÉRITO CIVIL nº 52/2015 (SIMP nº 000291-063/2015). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior - PI. Assunto: Apurar
possível ato de improbidade administrativa, perpetrado por ALCIDES DE CASTRO MACEDO NETO, ex-prefeito de Jatobá do Piauí - PI,
consistente na contratação de pessoa sem concurso público, no exercício financeiro de 2011. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça:
Cezário de Souza Cavalcante Neto. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
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2.2.19 INQUÉRITO CIVIL nº 29/2015 (SIMP nº 000267-063/2015). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior - PI. Assunto: Apurar
possível ato de improbidade administrativa, perpetrado por ALCIDES DE CASTRO MACEDO NETO, ex-prefeito de Jatobá do Piauí - PI,
consistente na de fragmentação de despesas para aquisição de peças e acessórios para veículos, sem o devido procedimento licitatório, no
município de Jatobá do Piauí - PI, no exercício financeiro de 2011. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Cezário de Souza
Cavalcante Neto. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.20 INQUÉRITO CIVIL nº 18/2015 (SIMP nº 000062-063/2015). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior - PI. Assunto: Apurar
possível ato de improbidade administrativa, perpetrado por JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA, ex-Presidente da Câmara Municipal de Sigefredo
Pacheco - PI, que no ano de 2010 teria deixado de encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado peças obrigatórias e essenciais à sua prestação
de contas. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Cezário de Souza Cavalcante Neto. Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos
Galvão.
2.3 Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.1 Procedimento Preparatório (SIMP N° 000090-283/2018). Origem: Promotoria de Justiça de São Félix-PI. Assunto: Apurar problema no
transporte de pacientes em ambulância para tratamento médico em Teresina-PI. Promotor de Justiça: Ari Martins Alves Filho. Promoção de
arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.2 Inquérito Civil (SIMP N° 000082-174/2017). Origem: 2° Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: Investigar o não cumprimento das
jornadas de trabalho especificadas no SCNES (Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde). Promotor de Justiça: Márcio
Giorgi Carcará Rocha. Promoção de arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.3 Inquérito Civil (SIMP N° 000095-340/2020). Origem: 45° Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Notícia encaminhada pelo II
Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, informando que desde o dia 18/07/2020 aquele Colegiado está sem motorista. Já foi
solicitado a SEMCASPI uma solução para o problema, mas ainda não houve um posicionamento da Secretaria. Promotora de Justiça: Joselisse
Nunes de Carvalho Costa. Promoção de arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.4 Procedimento Preparatório (SIMP N° 000343-161/2019). Origem: 2° Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: Apurar suposta
nomeação indevida do Sr. José Claudemir Rodrigues dos Santos, companheiro da atual prefeita municipal de Esperantina, configurando
nepotismo. Promotor de Justiça: José Marques Lages Neto. Promoção de arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares
Rodrigues.
2.3.5 Inquérito Civil (SIMP N° 000725-161/2019). Origem: 2° Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. ASSUNTO: Apurar suposta nomeação
indevida da Sra. Vanda Lúcia Carvalho Amorim, irmã da atual prefeita municipal de Esperantina, configurando nepotismo. Promotor De Justiça:
Adriano Fontenele Santos. Promoção de arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.6 Procedimento Preparatório (SIMP N° 000037-240/2019). Origem: 1° Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: Apurar a
instalação e operação de uma granja comercial localizada na Rua Alagoas, Bairro Canto em São Miguel do Tapuio-PI. Promotor de Justiça:
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro. Promoção de arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.7 Procedimento Preparatório (SIMP N° 000056-164/2018). Origem: 2° Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: Apurar notícia de
necessidade de recuperação do calçamento da Rua Antônio Pedro de Almeida, que passa pelos bairros Morro da Saudade e Esperança II, no
município de Batalha-PI. Promotor De Justiça: Silas Sereno Lopes. Promoção de arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares
Rodrigues.
2.3.8 Procedimento Preparatório (SIMP N° 000055-221/2020). Origem: Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil-PI. Assunto: Apurar e fiscalizar
eventual utilização de recursos públicos municipais para realização de festas e shows artísticos no Pré-Carnaval e carnaval de 2020 no município
de Monsenhor Gil-PI, na eventual pendência de quitação, parcial ou integral, dos salários dos servidores públicos municipais efetivos,
comissionados e/ou contratados temporariamente. Promotor de Justiça: Rafael Maia Nogueira. Promoção de arquivamento. Relatora: Dra.
Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.9 Inquérito Civil (SIMP N° 000033-174/2017). Origem: 2° Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: Fiscalizar a utilização dos 60% dos
recursos anuais que compõem o FUNDEB para remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de São João da Fronteira.
Promotor De Justiça: Márcio Giorgi Carcará Rocha. Promoção de arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.10 Procedimento Preparatório (SIMP N° 000014-172/2020). Origem: 24° Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Expedição de
recomendação administrativa para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, para que esta expeça licenças para o
funcionamento do estabelecimento "Cais do Parnaíba". Promotora De Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Promoção de arquivamento. Relatora:
Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.11 Inquérito Civil (SIMP Nº 000062-172/2020). Origem: 24° Promotoria de Justiça de Teresina - Meio Ambiente. Assunto: Acompanhar a
realização do evento denominado "BLOCO DOS LOUCOS". Promoção de arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares
Rodrigues.
2.3.12 Inquérito Civil (SIMP Nº 000024-172/2020). Origem: 24° Promotoria de Justiça de Teresina - Meio Ambiente. Promotora De Justiça: Gianny
Vieira de Carvalho Promoção de arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.13 Inquérito Civil (SIMP N° 000556-085/2016). Origem: 2° Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: Apurar suposta invasão de imóvel
localizado as margens da Rodovia PI 411 (saída de Corrente-PI para o município de Riacho Frio-PI), antes utilizado como área de disposição final
de resíduos sólidos ("lixão") pelo município de Corrente-PI. Promotora De Justiça: Gilvânia Alves Viana. Promoção de arquivamento. Relatora:
Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.14 Inquérito Civil (SIMP N° 000057-065/2019). Origem: 1° Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: Apurar possíveis irregularidades
acerca da realização de Processo Licitatório, iniciado através do Edital de Pregão n° 43/2019, objetivando registro de preço, para eventual
aquisição de servidores, no Município de Parnaíba-PI. Promotor De Justiça: Cristiano Farias Peixoto. Promoção de arquivamento. Relatora: Dra.
Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.15 Procedimento Preparatório (SIMP N° 000466-174/2019) Origem: 2° Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: Apurar possível ato
de improbidade administrativa em inexigibilidade de licitação realizada pela prefeitura municipal de São João da Fronteira-PI para aquisição de
livros didáticos. Promotor De Justiça: Márcio Giorgi Carcará Rocha. Promoção de arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares
Rodrigues.
2.3.16 Inquérito Civil (SIMP N° 000486-085/2019). Origem: 2° Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: Apurar eventuais irregularidades na
área da educação no município de Sebastião Barros-PI. Promotor De Justiça: Gilvânia Alves Viana. Promoção de arquivamento. Relatora: Dra.
Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues
2.3.17 Procedimento Preparatório (SIMP N° 001445-310/2020). Origem: 2° Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: Supostas
irregularidades no parcelamento do FGTS de servidores estatutários do município de Campo Alegre do Fidalgo-PI. Promotora De Justiça: Jorge
Luiz da Costa Pessoa. Promoção de arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.18 Inquérito Civil (SIMP N° 0000204-085/2019). Origem: 2° Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: Verificar o exercício da docência
em Educação Física na educação infantil, no ensino fundamental e médio em escolas públicas e particulares no município de Corrente-PI.
Promotora De Justiça: Gilvânia Alves Viana. Promoção de arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.19 Inquérito Civil (SIMP N° 000333-164/2017). Origem: 2° Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: Apurar o cometimento de ato de
improbidade administrativa no acúmulo dos cargos de vice-prefeito de Batalha e de professor na rede estadual de ensino supostamente cometido
pelo Sr. Elvis Machado. Promoção de arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.20 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000047-283/2018). ORIGEM: Promotoria de Justiça de São Félix-PI. ASSUNTO: Apurar atos de improbidade
administrativa praticados na administração pública do Município de São Miguel da Baixa Grande-PI. PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Ari Martins
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Alves Filho. Promoção de Arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.21 Procedimento Investigatório Criminal - PIC - Nº 01/2016 (SIMP Nº 000051-283/2018). Origem: Promotoria de São Félix do Piauí. Assunto:
Apurar denúncia de ocorrência de supostos crimes de estupro de vulnerável no município de Prata do Piauí. Promotor De Justiça: Ari Martins
Alves Filho. Promoção de arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.22 Procedimento Investigatório Criminal (SIMP Nº 000677-191/2019). Origem: 1° Promotoria de São João do Piauí. Assunto: Apurar suposta
prática de contratação de servidor sem concurso público. Promotor De Justiça: Sebastião Jacson Santos Borges. Promoção de arquivamento.
Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.23 Inquérito Civil (SIMP N° 000021-022/2018). Origem: 36° Promotoria De Justiça De Teresina. Assunto: Apurar eventuais irregularidades em
contratos firmados entre o Estado do Piauí e as empresas BIOMAX e SPINE. Promotora De Justiça: Luísa Cynobellina A. Lacerda Andrade.
Promoção de arquivamento. Relatora: Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.24 Inquérito Civil (SIMP N° 000060-283/2018). Origem: Promotoria de Justiça de São Félix-PI. Assunto: Prestação de contas do município de
Santa Cruz dos Milagres do exercício de 2004 rejeitadas. PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Ari Martins Alves Filho. Promoção de arquivamento.
Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.25 Inquérito Civil (SIMP N° 000309-237/2019). Origem: Promotoria De Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: Apurar suposto ato de
improbidade administrativa em razão de restos a pagar do exercício anterior sem cobertura de disponibilidade financeira por parte da Sra.
Solange Domingas dos Santos, ex-gestora do FUNDEB do Município de São Francisco de Assis do Piauí, exercício 2016. Promotora De Justiça:
Emanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Promoção de arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.26 INQUÉRITO CIVIL N° 21/2017 (SIMP Nº 000077-027/2017). ORIGEM: 12ª Promotoria De Justiça de Teresina-PI, especializada na defesa
da saúde pública. ASSUNTO: Acompanhar as ações estratégicas de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde para eliminação da
hanseníase como problema de saúde pública. PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Eny Marcos Vieira Pontes. Prorrogação de Prazo. Relatora: Dra.
Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.27 INQUÉRITO CIVIL Nº 50/2017 (SIMP Nº 001151-019/2015). ORIGEM: 44ª Promotoria de Justiça De Teresina. Assunto: Apurar possíveis
irregularidades na reforma da ponte Juscelino Kubitscheck (JK). PROMOTORA DE JUSTIÇA: Luísa Cynobellina Assunção Lacerda Andrade.
Prorrogação de Prazo. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.28 INQUÉRITO CIVIL N° 63/2017 (SIMP Nº 000048-027/2017). ORIGEM: 12ª Promotoria De Justiça de Teresina-PI, especializada na defesa
da saúde pública. ASSUNTO: Acompanhar a elaboração de processo licitatório promovido pela Secretaria de Saúde do Estado que tem por
objeto a abertura de 11 (onze) unidades de Terapia Intensiva Infantil no Hospital Lucídio Portela. PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Eny Marcos
Vieira Pontes. Prorrogação de prazo. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.29 Inquérito Civil (SIMP Nº 000271-276/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: Apurar irregularidades na
realização de contrato pela prefeitura de Conceição de Canindé-PI. Promotor(A) De Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo.
Promoção de Arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.30 Inquérito Civil (SIMP N° 000551-310/2018). Origem: 2° Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: Apurar supostas
irregularidades na Prefeitura de Campo Alegre do Fidalgo referente aos exercícios financeiros de 1998 a 2004. Promotor(A) De Justiça: Jorge
Luiz da Costa Pessoa. Promoção de Arquivamento.Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.31 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000036-245/2018). ORIGEM: Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. ASSUNTO: Apurar responsabilidade
referente às irregularidades verificadas no período de 2002 e 2003 pela Auditoria n° 2324 realizada pelo DENASUS. PROMOTOR(A) DE
JUSTIÇA: José Sérvio de Deus Barros. Declínio de Atribuição. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.32 Inquérito Civil (SIMP N° 000044-035/2018). Origem: 45° Promotoria de Justiça de Teresina - Piauí. Assunto: Apurar as omissões do I
Conselho Tutelar e Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCAT no atendimento das requisições do Ministério Público
Estadual. Promotora De Justiça: Joselisse Nunes de Carvalho Costa. Promoção de Arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares
Rodrigues.
2.3.33 Notícia De Fato (SIMP Nº 000991-100/2020) Origem: 1° Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: Averiguar eventuais
irregularidades no transporte escolar de discentes da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, do município de Nazaré do Piauí
ao município de Floriano, bem como no fornecimento de merenda escolar no âmbito da referida unidade. PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: José de
Arimatéa Dourado Leão. Recurso contra decisão de arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.34 Inquérito Civil (SIMP N° 001425-138/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: Promover a análise e tomada de
providências necessárias quanto ao processo de tomada de contas do município de arras, do exercício financeiro de 2014. Promotor De Justiça:
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva. Promoção de Arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.35 Inquérito Civil (SIMP N° 000066-283/2018). Origem: Promotoria de Justiça de São Félix-PI. Assunto: Apurar denúncia de acúmulo de
prestação de serviços por médico nos municípios de Santa Cruz dos Milagres, Campo Maior e São Miguel do Tapuio. PROMOTOR(A) DE
JUSTIÇA: Ari Martins Alves Filho. Promoção de Arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.36 Inquérito Civil (SIMP Nº 000088-088/2018). Origem: 1° Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: Averiguar irregularidades na locação
de imóvel pelo Município de Santa Cruz do Piauí/PI. PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Micheline Ramalho Serejo da Silva. Promoção de
Arquivamento. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues
2.3.37 Inquérito Civil (PROTOCOLO SIMP Nº 000112-063/2018). Origem: 3° Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: Apurar possível
violação de coisa julgada por parte de Anísio Augusto da Paz e Policlínica Paz, condenados por improbidade administrativa nos autos do
processo judicial n° 0002545-67.2004.4.01.4000. PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Maurício Gomes de Souza. Promoção de Arquivamento.
Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.38 Inquérito Civil (SIMP N° 000130-088/2018). Origem: 1° Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: Averiguar contratação de
servidores fantasmas no município de Wall Ferraz -PI. PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Maurício Gomes de Souza. Promoção de Arquivamento.
Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.4 Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira
2.4.1 Inquérito civil público nº 46/2017 (SIMP nº 000201-019/2015). Origem: 36ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar notícia de
supostas irregularidades na Concorrência nº 001/2015 a ser realizada pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da
Prefeitura de Teresina. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Dra. Luísa Cynobellina Assunção Lacerda Andrade. Relator: Dr. Hosaías
Matos de Oliveira
2.4.2 Inquérito civil público nº 18/2019 (SIMP nº 000049-063/2019). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: Apurar possível
ocorrência de desmatamento em área na localidade Água Branca, na zona rural do Município de Campo Maior. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Dr. Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira
2.4.3 Inquérito civil público nº 66-101/2019 (SIMP nº 000066-101/2019). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: Averiguar a
ocorrência de irregularidades na execução do contrato celebrado entre o Município de Nazaré do Piauí e a Empresa Alvorada Locações
Construções e Serviços Ltda. - Me, cujo objeto é a locação de veículos para atender as necessidades da administração públicamunicipal,
inclusive com indícios de geração de danos ao erário municipal, conduta que caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, bem como
tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Dr. José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.4 Inquérito civil público (SIMP nº 000140-101/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: Averiguar a existência de
irregularidades na prestação dos serviços educacionais pelas escolas públicas municipais, com violação, em tese, do princípio administrativo da
eficiência, bem como garantir a realização de políticas públicas, na área de educação, necessárias para o aumento do IDEB no Município de
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Nazaré do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Hosaías Matos de
Oliveira.
2.4.5 Inquérito civil público nº 52/2019 (SIMP nº 000178-107/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: Fiscalizar a
implementação das ações pelo Poder Público Municipal de São João da Varjota, voltadas à criação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) ou
instalações análogas com fins à vigilância, à prevenção e ao controle de zoonoses, inclusive relativo a acidentes causados por animais
peçonhentos e venenosos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Vando da Silva Marques. Relator: Dr. Hosaías Matos de
Oliveira.
2.4.6 Procedimento preparatório nº 18/2019 (SIMP nº 000031-172/2020). Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Acompanhar a
realização do evento carnavalesco denominado "LIGA DA JUSTIÇA". Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Gianny Vieira de
Carvalho. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.7 Procedimento preparatório (SIMP nº 000047-172/2020). Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Acompanhar a realização
do evento carnavalesco denominado "PRÉCARNAVAL DO PERNAMBUCO". Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Gianny
Vieira de Carvalho. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.8 Procedimento preparatório (SIMP nº 000064-172/2020). Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Acompanhar a realização
do evento carnavalesco denominado "PRÉVIA CARNAVALESCA". Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Gianny Vieira de
Carvalho. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.9 Procedimento preparatório (SIMP nº 000059-172/2020). Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Acompanhar a realização
do evento carnavalesco denominado "STOURADAS RÁ-TIM-BUM". Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Gianny Vieira de
Carvalho. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.10 Inquérito civil público (SIMP nº 000033-065/2019). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: Apurar eventuais
irregularidades relacionadas à desarrazoabilidade de requisitos exigidos em sede de processo licitatório promovido pelo Município de Ilha
Grande, através do Edital nº 002/2019, na modalidade tomada de preços. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Antenor
Filgueiras Lôbo Neto. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.11 Inquérito civil público nº 02/2018 (SIMP nº 000200-310/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto:
Fiscalizar/acompanhar a elaboração do plano municipal de atendimento socioeducativo em São João do Piauí. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.12 Inquérito civil público nº 05/2020 (SIMP nº 000485-255/2017). Origem: Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí. Assunto: Apurar o
fechamento do anexo da Escola Landri Sales que funcionava nas dependências da Escola Antônio Alves, no Povoado Pedras, em São Pedro do
Piauí, no que diz respeito ao transporte escolar. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Nielsen Silva Mendes Lima. Relator: Dr.
Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.13 Inquérito civil público nº 119/2019 (SIMP nº 001303-310/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: Apurar
irregularidades na estruturação da Unidade Escolar João de Deus Rodrigues Oliveira, no Município de Capitão Gervásio Oliveira. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.14 Inquérito civil público nº 01/2015 (SIMP nº 000226-174/2016). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: Apurar notícia de
falta de estruturação do Conselho Tutelar de Piracuruca. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Márcio Giorgi Carcará Rocha.
Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.15 Inquérito civil público (SIMP nº 000037-067/2018). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: Apurar notícia de falta de
estruturação do Conselho Tutelar de Ilha Grande. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Ruszel Lima Verde Cavalcante. Relator:
Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.16 Procedimento preparatório nº 03/2020 (SIMP nº 000008-085/2020). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente. Assunto: Apurar e
fiscalizar eventual utilização de recursos públicos municipais para realização de festas e shows artísticos, no pré-carnaval, de 2020, no Município
de Sebastião Barros - PI, na eventual pendência de quitação - parcial ou integral - dos salários dos servidores públicos municipais, diga-se,
efetivos, comissionados e/ou contratados temporariamente. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Gilvânia Alves Viana.
Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.17 Procedimento preparatório nº 03/2020 (SIMP nº 000057-221/2020). Origem: Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil. Assunto: Apurar e
fiscalizar eventual utilização de recursos públicos municipais para realização de festas e shows artísticos, no pré-carnaval, de 2020, no Município
de Miguel Leão - PI, na eventual pendência de quitação - parcial ou integral - dos salários dos servidores públicos municipais, diga-se, efetivos,
comissionados e/ou contratados temporariamente. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Rafael Maia Nogueira. Relator: Dr.
Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.18 Inquérito civil público nº 02/2015 (SIMP nº 000091-344/2020). Origem: 42ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar possível
atraso no pagamento de horas extras por parte da Maternidade Dona Evangelina Rosa a profissional de saúde plantonista. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Luisa Cynobellina Assunção Lacerda Andrade. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.19 Procedimento preparatório (SIMP nº 002153-019/2019). Origem: 34ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar possíveis
irregularidades na contratação por inexigibilidade de licitação do escritório Brígido & Souza Sociedade de Advogados na gestão da então
Secretária Municipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social de Teresina (SEMTCAS), Mauriceia Lígia Neves da Costa Carneiro, referente
ao exercício financeiro de 2015. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Edilsom Pereira de Farias. Relator: Dr. Hosaías Matos de
Oliveira.
2.4.20 Inquérito civil público nº 31/2018 (SIMP nº 000078-164/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Batalha. Assunto: Apurar acumulação
indevida de cargo e funções públicas por parte do Sr. Leandro Cardoso Lages, no âmbito do Município de Batalha. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Dr. Silas Sereno Lopes. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.21 Inquérito civil público nº 37/2019 (SIMP nº 000117-063/2019). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: Apurar notícia
de possível ato de improbidade administrativa por acumulação de 3 (três) cargos públicos pela Sra. Francisca Santiago Lustoza Mourão.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:Dr. Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.22 Inquérito civil público nº 18/2017 (SIMP nº 000093-140/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras. Assunto: Apurar denúncia de
suposto dano ambiental causado pela extração de rochas do rio Marathaoan, na cidade de Barras. Promotor de Justiça: Dr. Glécio Paulino
Setúbal da Cunha e Silva. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.23 Procedimento investigatório criminal (SIMP nº 000543-228/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar possível
prática de negligência médica. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Rita de Fátima Teixeira Moreira e Souza. Relator: Dr.
Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.24 Procedimento investigatório criminal nº 25/2020 (SIMP nº 000079-046/2020). Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto:
Apurar supostas práticas de crimes contra a ordem tributária. Declínio de atribuição. Promotor de Justiça: Dr. Plínio Fabrício de Carvalho Fontes.
Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.25 Procedimento preparatório (SIMP nº 000242-101/2019). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: Averiguar o uso irregular
de bens públicos pelo Prefeito do Município de Arraial, com indícios de geração de danos ao erário e de violação aos princípios da Administração
Pública, o que caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa. Recurso contra decisão de promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Dr. José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.26 Notícia de fato nº 52/2020 (SIMP nº 000335-310/2020). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: Apurar possíveis
irregularidades na distribuição da merenda escolar para as famílias dos alunos da rede pública do Município de Lagoa do Barro do Piauí durante
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o período de suspensão das aulas ocasionado pela pandemia da COVID-19. Recurso contra decisão de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr.
Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.27 Inquérito civil público nº 18/2018 (SIMP nº 000748-085/2018). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente. Assunto: Averiguar denúncia
formulada por vereadores de Cristalândia do Piauí, sobre eventuais débitos previdenciários do Poder Legislativo Municipal, nos exercícios de
2015 e 2016. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Gilvânia Alves Viana. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.28 Inquérito civil público nº 32/2019 (SIMP nº 000863-325/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Barro Duro. Assunto: Apurar as apontadas
irregularidadesabordadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí na prestação de contas do Fundo Municipal de Previdência Social do
Município de Barro Duro, exercício de 2014. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Ari Martins Alves Filho. Relator: Dr. Hosaías
Matos de Oliveira.
2.4.29 Procedimento administrativo nº 19/2020 (SIMP nº 000177-424/2020). Origem: Grupo Regional de Defesa da Probidade Administrativa.
Assunto: Acompanhar o cumprimento das Portarias de nº 1.393, de 21 de maio de 2020, e 1.448, de 29 de maio de 2020, e suas repercussões
jurídicas. Declínio de atribuição. Promotor de Justiça: Dr. Fernando Ferreira dos Santos. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.30 Notícia de fato (SIMP nº 001158-361/2020). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: Acompanhar o cumprimento de termo de
ajustamento de conduta firmado em 25/07/2016 entre o Ministério Público e o Município de Paquetá, quanto a irregularidades constatas em
vistoria realizada pelo órgão ministerial na unidade da ESF da referida urbe. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Micheline
Ramalho Serejo da Silva. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.4.31 Notícia de fato nº 107/2019 (SIMP nº 000386-174/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: Apurar notícia de
supostas práticas de crimes contra a honra, a administração da justiça e a paz pública. Recurso contra decisão de arquivamento. Promotor de
Justiça: Dr. Márcio Giorgi Carcará Rocha. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.5 Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.1 INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - SIMP Nº 000151-025/2017. ORIGEM: 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. ASSUNTO:
AVERIGURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS FISCAIS NO MUNICÍPIO DE TERESINA.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PROMOTORA DE JUSTIÇA: JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.2. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO - SIMP Nº 000792-240/2019. ORIGEM: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO
TAPUIO. ASSUNTO: ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A DESIGNAÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA COM LOTAÇÃO EXCLUSIVA JUNTO À
DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA:
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.3. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - SIMP Nº 000073-283/2018. ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO-PI. ASSUNTO:
APURAR DENÚNCIA ORIUNDA DE MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NOTICIANDO EVENTUAIS ATOS DE CORRUPÇÃO.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: ARI MARTINS ALVES FILHO. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.4. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO - SIMP Nº 000055-072/2020. ORIGEM: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA. ASSUNTO:
ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "TERESINA CARNAVAL TAMBÉM É SAÚDE E ESPORTE".PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.5. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - SIMP Nº 000064-138/2020. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS. ASSUNTO: APURAR
SUPOSTA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP NO MUNICÍPIO DE BARRAS. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: GLÉCIO PAULINO DA COSTA E SILVA. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.6. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO - SIMP Nº 000404-083/2020. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI.
ASSUNTO: APURAR SUPOSTA CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PROFISSIONAIS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL SEM EXIGÊNCIA DE
CRO PELO MUNICÍPIO DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTORA DE JUSTIÇA: GILVÂNIA ALVES
VIANA. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.7. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO - SIMP Nº 000688-019/2019. ORIGEM: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA. ASSUNTO:
APURAR POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO EDITAL DO CONCURSO DA GUARDA MUNICIPAL DE TERESINA-PI. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO. PROMOTORA DE JUSTIÇA: MYRYAN LAGO. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.8. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - SIMP Nº 000068-174/2019. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA. ASSUNTO:
APURAR NOTÍCIA DE POSSÍVEL PRÁTICA DE POLUIÇÃO SONORA ADVINDA DO METROPOLITAN HALL. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.9. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - SIMP Nº 000199-158/2016. ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO LONGÁ-PI . ASSUNTO:
VERIFICAÇÃO DA VIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DO 8º FESTIVAL DA CULTURA DE ALTO LONGÁ NO ANO DE 2016. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO. PROMOTORA DE JUSTIÇA: DENISE COSTA AGUIAR. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.10. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - SIMP Nº 000083-085/2019. ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI. ASSUNTO:
AVERIGUAR SUPOSTA OCORRÊNCIA DE NÃO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO CIVIL (DEVEDORES DE ALIMENTOS) PELA
DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE CORRENTE/PI. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTORA DE JUSTIÇA: GILVÂNIA ALVES
VIANA. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.11. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - SIMP Nº 000495-237/2018. ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI.
ASSUNTO: APURAR A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE SEM A DEVIDA PROVISÃO DE FUNDO PELA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO
CANINDÉ-PI. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTORA DE JUSTIÇA: EMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO.
Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.12. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - SIMP Nº 000113-019/2015. ORIGEM: 44ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA. ASSUNTO:
APURAR POSSÍVEL APOIO FINANCEIRO DO GOVERNO DO ESTADO EM EVENTO PROMOVIDO PELA UNIÃO GERAL DOS
TRABALHADORES. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS. Relator: Dr.
Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.13. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - SIMP Nº 000061-022/2017. ORIGEM: 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. ASSUNTO:
APURAR SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONCURSOS PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO CRAS DE TERESINA-PI.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTORA DE JUSTIÇA: ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro
Gomes.
2.5.14. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - SIMP Nº 000132-424/2020. ORIGEM: 42ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA. ASSUNTO:
APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES ACERCA DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DE TERESINA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTORA DE JUSTIÇA:
LUISA CYNOBELLINA ASSUNÇÃO LACERDA ANDRADE. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.15. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - SIMP Nº 000077-065/2019. ORIGEM: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. ASSUNTO:
APURAR SUPOSTA SITUAÇÃO DE DESRESPEITO AO HORÁRIO DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL DA CIDADE DE PARNAPIBA/PI. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: JÂNIO VALENTE BARRETO.
Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.16. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - SIMP Nº 002328-019/2017. ORIGEM: 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA. ASSUNTO:
APURAR SUPOSTO ATRASO NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO PIRES LEAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROMOTOR DE JUSTIÇA: ANTENOR FILGUEIRAS LOBO NETO. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.17. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - SIMP Nº 000084-283/2018. ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO/PI. ASSUNTO:
APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA
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BAIXA GRANDE/PI, NO ANO DE 2015. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: ARI MARTINS ALVES FILHO. Relator:
Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.18. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO PRELIMINAR - SIMP Nº 000049-342/2018. ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO
MENDES-PI. ASSUNTO: APURAR SUPOSTA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CRIME POR PARTE DE MAIVAN
RODRIGUES IBIAPINO E FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO, FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO. PROMOTORA DE JUSTIÇA: EMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO. Relator: Dr. Fernando Melo
Ferro Gomes.
2.6 Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.1INQUÉRITO CIVIL Nº 58/2017 (SIMP Nº 001969-019/2017) ORIGEM: 36ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: possíveis
irregularidades no processo de qualificação e habilitação da associação piauiense de atenção e assistência em saúde - APAAS em centro
especializado em reabilitação - tipo IV (CEIR IV). Prorrogação de Prazo. Promotor(a) de Justiça:Luísa Cynobellina A. Lacerda Andrade. Relatora:
Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.2 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (simp nº 000049-172/2020). Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: acompanhar
a realização do evento denominado bloco tan dan dan. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora:
Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando
2.6.3 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (SIMP Nº 000060-172/2020).Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: acompanhar
a realização do evento denominado bloco tomar gagau, nas quadras 138 e 139 do conjunto Parque Piauí, Teresina/PI. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.4 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000217-101/2019). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano/PI. Assunto: averiguar a existência de
irregularidades nas condições de acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade nas edificações públicas do município de Francisco
Ayres, 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 Arimatéa Dourado Leão. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.5 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 086/2019 (SIMP Nº 000321-107/2019). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI. Assunto:
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 av. José Gusmão,
s/n, Centro, município de Colônia do Piauí/PI, causando prejuízo à tranquilidade e à saúde auditiva de diversos munícipes que residem nas
proximidades do local. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Vando da Silva Marques. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto
Costa Normando.
2.6.6 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000005-158/2020). Origem: Promotoria de Justiça de Alto Longá/PI. Assunto: averiguar possíveis
irregularidades no andamento do concurso público nº 001/2019, realizado pela prefeitura de Novo Santo Antônio/PI. Promoção de Arquivamento.
Promotor de Justiça: Denise Costa Aguiar. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.7 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000223-101/2019). Origem: 1ªPromotoria de Justiça de Floriano/PI. Assunto: averiguar a existência eventuais
irregularidades na contratação de servidores ocupantes de cargos em comissão no âmbito da administração pública municipal de Francisco
Ayres/PI. Promoção de Arquivamento. Promotor(a) de Justiça: José de Arimatea Dourado Leão. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando.
2.6.8 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 004/2020 (SIMP Nº 000153-083/2020). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente. Assunto:
apurar o recebimento e uso indevido de diárias no período de 14 a 18/10/2019 pela servidora Leocádia Jacobina Fernandes e Silva. Promoção de
Arquivamento. Promotor(a) de Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.9 INQUÉRITO CIVIL Nº 15/2018 (SIMP Nº 000067-025/2016). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: apurar possível
fraude às licitações promovidas pela prefeitura de Teresina/PI para contração de empresas de pessoal terceirizado. Promoção de Arquivamento.
Promotor(a) de Justiça:Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.10 INQUÉRITO CIVIL Nº 01/2020 ( SIMP Nº 000010-161/2020). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina/PI. Assunto: averiguar a
legalidade dos procedimentos licitatórios que antecederam a celebração dos contratos firmados entre F. Rodrigues Feiras e eventos, F.R Silva
Costa e cia LTDA EPP, Ivone eventos Eirelli, Thiago S da Silva e o município de Esperantina/PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de
Justiça: Adriano Fontenele Santos. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.11 INQUÉRITO CIVIL Nº 002/2016 (SIMP Nº 000064-255/2017) Origem: Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI. Assunto: fiscalizar o
cumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Nielsen Silva Mendes Lima.
Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.12 INQUÉRITO CIVIL Nº 030/2019 (SIMP Nº 000664-310/2018). Origem:2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: apurar
supostas irregularidades na contratação de Gílson Eugênio para o cargo de assessor do controle interno do município de Pedro Laurentino-PI.
Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.13. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 003/2020 (SIMP Nº 000184-310/2020). Origem:2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí/PI.
Assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa decorrente de eventual exoneração de servidora sem o devido procedimento legal.
Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.14 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 20/2018 (SIMP Nº 000870-325/2018). Origem:Promotoria de justiça de Barro Duro. Assunto:
apurar possíveis atos de improbidade administrativa do então presidente da câmara municipal de Passagem Franca/PI, tendo em vista eventuais
irregularidades na prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2013. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Ari Martins
Alves Filho. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.15 INQUÉRITO CIVIL Nº 51/2018 (SIMP Nº 000110-088/2018). Origem:1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: apurar a
responsabilidade do médico Alayelton Lucas de Moura Rodrigues (CRM PI 5791) quanto à ausência do plantão médico da área pediátrica, no dia
09 de março de 2018, no Hospital Regional Justino Luz. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Micheline Ramalho Serejo Silva.
Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.16 INQUÉRITO CIVIL Nº 007.2017 (SIMP 000184-059/2017). Origem: 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas/PI. Assunto:apurar
eventuais irregularidades em empréstimos bancários de servidores municipais. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Sérgio Reis
Coelho. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.17 INQUÉRITO CIVIL Nº 06/2020 (SIMP Nº 000764-019/2019). Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar possível
prática de ato de improbidade administrativa pela prefeitura municipal de Teresina - PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Janaína
Rose Ribeiro Aguiar. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.18 INQUÉRITO CIVIL Nº 02/2019 (SIMP Nº 000476-267/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Itainópolis/PI. Assunto: apreciar possíveis
irregularidades praticadas pelo município de Isaías Coelho/PI. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Romana Leite Vieira. Relatora:
Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.19 INQUÉRITO CIVIL Nº 48/2016 (SIMP: 000105-088/20160). Origem: 1ª Promotoria de justiça de Picos/PI. Assunto: averiguar a contratação
do escritório de advocacia "Caldas Ribeiro & Castelo Branco Sociedade de Advogados", pelo município de Picos, usando a modalidade
inexigibilidade de licitação. Promoção de Arquivamento. Promotor(a) de Justiça: Micheline Ramalho Serejo Silva. Relatora: Dra. Raquel de
Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.20 INQUÉRITO CIVIL Nº 02/2016 (SIMP Nº 000041-237/20190. Origem: Promotoria de justiça de Simplício Mendes/PI. Assunto:apurar
supostas irregularidades na contratação da empresa Engserv Bezerra e Silva, construções e projetos LTDA., para a locação de veículos locação
de veículos. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relatora: Dra. Raquel de
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Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.21 INQUÉRITO CIVIL Nº 11/2019 (SIMP Nº 000051-096/2019) Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato/PI. Assunto:apurar
possíveis irregularidades na implantação do regime próprio de previdência social no município de São Braz do Piauí. Promoção de Arquivamento.
Promotor de Justiça: Gabriela Almeida de Santana. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.22 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 22/2019 (SIMP: 000111-029/2019. ORIGEM: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto:
apurar a garantia da acessibilidade no Fiesta Park. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Marlúcia Gomes Evaristo Almeida.
Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.23 NOTÍCIA DE FATO (SIMP: 000141-344/2020).Origem: 36ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: apurar possíveis irregularidades
na ausência de suspensão do prazo de validade do concurso público para o cargo de analista de gestão pública SEMPLAM. Recurso ao
Arquivamento. Promotor de Justiça: Luísa Cynobellina A. Lacerda Andrade. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
3. PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO:
COMUNICAÇÕES
3.1 ADIAMENTO/SUSPENSÃO DE FÉRIAS DE MEMBROS
3.1.1 Ofício nº 185/2020 - CRH. Origem: Coordenadoria de Recursos Humanos. Assunto: relação de adiamento e suspensão de férias de
membros no mês de SETEMBRO/2020.
Procuradores de Justiça: TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS; HOSAÍAS MATOS DE OLIVEIRA; ARISTIDES SILVA
PINHEIRO e RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO
Promotores de Justiça: EDUARDO PALÁCIO ROCHA; EVERÂNGELA ARAÚJO BARROS; GIANNY VIEIRA DE CARVALHO; JOÃO BATISTA
DE CASTRO FILHO; KARINE ARARUNA XAVIER; LUCIANO LOPES SALES FÉRIAS; LÚCIA ROCHA CAVALCANTI MACEDO; LUÍSA
CYNOBELLINA LACERDA ANDRADE; LUIZ ANTÔNIO FRANCA GOMES; MARCONDES PEREIRA DE OLIVEIRA; RAIMUNDO NONATO
RIBEIRO MARTINS JÚNIOR; RENATA MÁRCIA RODRIGUES SILVA; MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA; MARIA ESTER FERRAZ DE
CARVALHO; ANA LÚCIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA; CLÉIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES; JOÃO MALATO NETO e
NIELSEN SILVA MENDES LIMA.
3.1.2 Ofício nº 204/2020 - CRH. Origem: Coordenadoria de Recursos Humanos. Assunto: relação de adiamento e suspensão de férias de
membros no mês de OUTUBRO/2020.
Procuradores de Justiça: JOSÉ RIBAMAR DA COSTA ASSUNÇÃO; CATARINA GADÊLHA MALTA DE MOURA RUFINO; ANTÔNIO
GONÇALVES VIEIRA; ROSANGELA DE FÁTIMA LOUREIRO MENDES e LUÍS FRANCISCO RIBEIRO.
Promotores de Justiça: JOÃO PAULO SANTIAGO SALES; EDNÓLIA EVANGELISTA DE ALMEIDA; MARIA ODETE SOARES; EDNÓLIA
EVANGELISTA DE ALMEIDA; ASSUERO STEVENSON PEREIRA OLIVEIRA; CEZÁRIO DE SOUSA CAVALCANTE NETO; EDILVO AUGUSTO
DE OLVEIRA SANTANA; ÉDSEL DE OLIVEIRA COSTA B. DO NASCIMENTO; ENY MARCOS VIEIRA PONTES; JORGE LUIZ DA COSTA
PESSOA; JOSÉ EDUARDO CARVALHO ARAÚJO; MÁRCIA AÍDA DE LIMA SILVA; RÔMULO PAULO CORDÃO; VALESCA CALAND
NORONHA; ANA ISABEL ALENCAR MOTA DIAS; MYRIAN PEREIRA GONÇALVES DO LAGO; GABRIELA ALMEIDA DE SANTANA; RAQUEL
DO SOCORRO MACEDO GALVÃO e CLÁUDIA PESSOA MARQUES DA R.SEABRA.
3.2 OFÍCIOS comunicando instauração ou arquivamento de procedimentos/encaminhando cópias de portarias ou recomendações.
3.2.1 Ofício n° 238/2020/SEPJSM-MPPI. Origem: 1ª Promotoria da Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de
Ação Civil Pública por prática de atos de improbidade administrativa referente ao Inquérito Civil SIMP n° 000367-237/2018.
3.2.2 Ofício n° 242/2020/SEPJSM-MPPI. Origem: 1ª Promotoria da Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de
Ação Civil Pública por prática de atos de improbidade administrativa referente ao Inquérito Civil SIMP 000397-237/2018.
3.2.3 Ofício n° 248/2020/SEPJSM-MPPI. Origem: 1° Promotoria da Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto comunicação de ajuizamento de
Ação Civil Pública por prática de atos de improbidade administrativa referente ao Inquérito Civil SIMP 000175-237/2019.
3.2.4 Ofício n° 246/2020/2019/SEPJSM-MPPI. Origem: 1ª Promotoria da Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de Ação
Civil Pública por prática de atos de improbidade administrativa referente ao Inquérito Civil SIMP 000375-237/2018.
3.2.5 Ofício 29ª PJ n° 303/2020. Origem: 29ª Promotoria da Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 060/2019( SIMP 000185-030/2016), que versa sobre demora para correção de problemas de rede pneumática de
gases da maternidade Wall Ferraz.
3.2.6 Ofício 29ª PJ n° 402/2020. Origem: 29ª Promotoria da Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da Notícia de
Fato n° 118/2019( SIMP: 000261-030/2019), com o fim de apurar irregularidades na demora para realização de consultas com médicos
Ortopedistas, Otorrinolaringologistas e Reumatologista, através da Rede Municipal de Saúde.
3.2.7 Ofício 29ª PJ n° 297/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 043/2020, a fim de acompanhar o Mandado de Segurança n° 0803943-21.2019.8.18.01740, que objetiva viabilizar a realização
de biópsia pericutânea da tireoide para diagnóstica de paciente que apresenta nódulo tireoidiano.
3.2.8 Ofício 29ª PJ n° 352/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 039/2020, a fim de acompanhar e fiscalizar a dispensação dos medicamentos Xarelto 20 mg, Vastarel mr 35 mg, Naprix 5 mg,
Selozok 25 mg a paciente com hipertensão e que já sofreu 2 infartos.
3.2.9 Ofício 29ª PJ n° 0148/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 005/2020, a Ação Civil Pública n° 0021155-93.2016.8.18.0140, que visa assegurar a vacina H1n1 a todos os profissionais de
saúde de Teresina-PI.
3.2.10 Ofício 29ª PJ n° 211/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 030/2020, a fim de acompanhar a Ação Civil Pública n° 0013443-04.2006.8.18.0140, que visa assegurar a realização do
tratamento aos pacientes portadores de Aneurisma Cerebral na Rede Municipal de Saúde .
3.2.11 Ofício 29ª PJ n° 424/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração n° 034/2020, a fim de
acompanhar a Ação Civil Pública n° 0000749-95.2009.8.18.0140, que visa promover ações voltadas a garantir a exoneração de todos os
odontológicos em situação irregular e a convocação, nomeação e posse dos candidatos classificáveis no concurso público der base local no
município de Teresina para provimento dos cargos irregularmente ocupados para o preenchimento dos quadros de pessoal da FMS.
3.2.12 Ofício 29ª PJ n° 600/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Recomendação Administrativa n°
04/2020, dirigida ao secretário de saúde do Estado do Piauí, para que providencie a aquisição imediante de insumos e equipamentos de proteção
individual em quantidade suficiente e qualidade apropriada ao combate e prevenção do Covid -19( Coronavírus).
3.2.13 Memorando n° 58/2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato n°
34/2020( SIMP: 000037-033/2020), aberta com o objetivo de apurar a suposta negativa de matrícula à criança Pietro Guilherme Marquinho
Monteiro na E. M. Velho Monge.
3.2.14 Memorando n° 57/2020. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da notícia de Fato n°
36/2019( SIMP: 001789-032/2019), aberta com o objetivo de apurar a suposta negativa de matrícula ou transferência de adolescente na U.E
Petrônio Portela.
3.2.15 Ofício n° 276/2020-32ª. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de relatório circunstanciado elaborado
em virtude da promoção de arquivamento do Procedimento Administrativo nº 000087-344/2020, que versa sobre denúncia.
3.2.16 Ofício 12ª PJ n° 618/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato nº
69/2019 em Procedimento Preparatório nº 15/2020, a fim de apurar a demora na realização de procedimento cirúrgico no hospital Getúlio Vargas
em razão da falta de material( espaçador).
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3.2.17 Ofício 12ª PJ n° 1.168/2020. Origem: 12° Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato
n° 08/2020( SIMP 000024-027/2020), autuada a fim de apurar demora na transferência de paciente do hospital Geral do Promorar para o Hospital
Infantil Lucídio Portella.
3.2.18 Ofício 32ª PJ n° 266/2020. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de envio de relatório circunstanciado
elaborado em virtude da promoção de arquivamento do Procedimento Administrativo, SIMP nº 000002-004/2020, que versa sobre ingresso de
meia entrada solidária para a palestra "família, filhos e educação".
3.2.19 Ofício 32ª PJ n° 125/2020. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato,
SIMP nº 000009-004/2020, em Procedimento Administrativo nº 02/2020, com o objetivo de apurar as condições de segurança no supermercado
Extra Teresina( Av. Kennedy), mormente no que diz respeito a existência de furtos em automóveis no interior do referido estacionamento.
3.2.20 Ofício n° 032/2020. Origem: 1° Promotoria de Justiça de Itaueira-PI. Assunto: comunicação de homologação de declínio de atribuição nos
autos do Inquérito Civil nº 001/2018( SIMP 000250-195/2017), instaurado para apuração de possível crime de apropriação indébita previdenciária.
3.2.21 Ofício 29ª PJ n° 479/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de recomendação administrativa nº
002/2020, que objetiva a adoção de medidas para aquisição de fornecimento imediato dos equipamentos de proteção individual para prevenção e
o combate do Covid-19(coronavírus), a todos os profissionais de saúde da rede pública de saúde municipal.
3.2.22 Ofício 29ª PJ n° 471/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de recomendação administrativa nº
01/2020, que objetiva a adoção de medidas para cessação de todos os eventos de massa, shows, atividades desportivas e congêneres já
programadas, bem como, se abstenha de realizar novos eventos, tendendo ao estado de emergência em Saúde Pública decorrente do
Coronavírus.
3.2.23 Ofício n° 223/2020. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Inquérito Civil,
SIMP nº 000059-172/2015, com a finalidade de apurar a ocorrência de degradação e aterramento da área conhecida como Vila Nova Parnaíba,
localizado no bairro São Pedro , no quadrilátero da Av. Pedro Freitas com a Av. Maranhão e Rua Murilo Braga com Av. Professor Walter Alencar,
nesta capital.
3.2.24 Ofício n° 232/2020. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Inquérito Civil,
SIMP nº 000092-172/2016, instaurado com a finalidade de averiguar a incidência de alagamentos na Rua Arthur Silveira , no bairro Ininga, zona
leste de Teresina, próximo a Universidade Federal do Piauí- UFPI, ocasionados pelo transbordamento de uma lagoa próxima , e da falta de
planejamento de drenagem no bairro, e fora isso a mencionada via encontra-se deteriorada, apresentando vários buracos, dificultando o tráfego
na via.
3.2.25 Ofício n° 241/2019. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil , SIMP nº 000449-172/2015, com a finalidade de fiscalizar e acompanhar a execução das obras de desativação do Aterro
Controlado e da implantação e operação de novo Aterro Sanitário, em Teresina-PI.
3.2.26 Ofício 12ª PJ n° 0578/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato nº
67/2019( SIMP 000162-0272019), em Procedimento Preparatório nº 014/2020, que objetiva apurar possíveis irregularidades na demora na
realização de procedimento cirúrgico de aneurisma no Hospital Getúlio Vargas -HGV.
3.2.27 Ofício n° 202/2020. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil, SIMP nº
000144-172/2019, com finalidade de apurar irregularidades no Plano Diretor do município de Teresina -PDOT.
3.2.28 Ofício n° 203/2020. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil, SIMP nº
000088-172/2019, com a finalidade de apurar de núncia de funcionamento após negativa de licença, do empreendimento " lavebras Gestão de
Têxteis S/A.
3.2.29 Ofício n° 191/2020. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil, SIMP nº
000127-172/2019, com a finalidade de acompanhar a destinação de animais(galos de rinha), apreendidos em situação de maus tratos e
treinamento cruel, impossibilitando assim sua convivência com outros animais.
3.2.30 Ofício n° 200/2020. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil, SIMP nº
000051-172/2019, com a finalidade de apuar alagamento provocado pelo rompimento de uma lagoa localizada no "Clube da Telemar"(
desativado), localizado no bairro Parque Rodoviário.
3.2.31 Ofício n° 233/2020. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de vencimento do prazo dos
Procedimentos Preparatórios de Inquéritos Civis nº 22/2019( SIMP 000120-096/2019), 23/2019( SIMP 000122-096/2019), 24/2019( SIMP
000125-096/2019).
3.2.32 Ofício n° 231/2020. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil nº 108/2018( SIMP 00138-096/20170, que versa sobre improbidade administrativa.
3.2.33 Ofício 29ª PJ n° 277/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 050/2020, a fim de acompanhar a Ação Ordinária Constitutiva da Obrigação de fazer nº 0002701-46.2008.8.18.0140, com vistas
a garantir o custeio do medicamento Colírio Xalatan ( lartanoprost 0,005%), a alguns portadores de Glaucoma.
3.2.34 Ofício 29ª PJ n° 264/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 047/2020, a fim de acompanhar o Mandado de Segurança nº 0828218-68.2018.8.18.0140, que visa assegurar a dispensação de
Fórmula Infantil sem Lactose(NAM), a paciente com intolerância à lactose e refluxo gastro esofágico.
3.2.35 Ofício 29º PJ n° 404/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 035/2020, a fim de acompanhar o Mandado de Segurança nº 0002586-49.2013.8.18.0140, que visa assegurar a dispensação do
medicamento Victoza à paciente portadora de Diabetes Mellitus.
3.2.36 Ofício 29ª PJ n° 354/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 007/2020, a fim de acompanhar o Mandado de Segurança nº 0816110-70.2019.8.18.0140, que visa garantir o agendamento de
consulta com médico psiquiatra a paciente com esquizofrenia panaoide grave.
3.2.37 Ofício n° 215/2020. Origem: Grupo de Atuação no Combate ao Crime Organizado-GAECO/PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Investigatório Criminal nº 007/2014( SIMP 000011-216/2016).
3.2.38 Ofício n° 75/2020. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Manoel Emídio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 005/2016( SIMP 000083-274/2019), com o objetivo de verificar se o senhor Edmilson Bernardo de Sousa está exercendo os
deveres de pai, em especial se está custeando os alimentos em favor dos filhos.
3.2.39 Ofício n° 268/2020. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo dos
Inquéritos Civis nº 05/2019( SIMP 000002-097/2019), 35/2017( SIMP 000037-097/2017), e 31/2016( SIMP 000240-096/2016).
3.2.40 Ofício n° 245/2020. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato--PI. Assunto: comunicação de instauração dos Inquéritos
Civis nº 07/2020( SIMP 000170-096/2019) e 08/2020( SIMP 000001-095/2020), que versa sobre ocorrência de danos ambientais.
3.2.41 Ofício n° 323/2020. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de Ação Civil Pública no
Inquérito Civil nº 93/2018, que versa sobre improbidade administrativa.
3.2.42 Ofício n° 551/2020. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil nº
08/2018( SIMP 000312-325/2018), que tem por objeto apurar possíveis irregularidades em pagamentos realizados pela Prefeitura de Passagem
Franca à Sra Viviane Rodrigues de Alencar, nos anos de 2014, 2015 e 2016.
3.2.43 Ofício 12ª PJ nº 1.220/2019. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de promoção de arquivamento da
notícia de Fato nº 02/2020( SIMP 000009-027/2020), autuada a fim de providenciar 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.
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3.2.44 Ofício 12ª PJ nº 1225/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato
nº 17/20209(SIMP 000042-027/2020), a fim de apurar denúncia sobre falta de Leuprorrelina, na Farmácia do Povo, há mais de 06( seis), meses
para sua filha.
3.2.45 Ofício 12ª PJ nº 1223/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato
nº 13/2020( SIMP 000036-027/2020), em razão de denúncia sobre necessidade de transferência de paciente, do Hospital Unimed ao Hospital
São Marcos.
3.2.46 Ofício 403/2020. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil nº
000041-237/2019, Supostas irregularidades na contratação da empresa Engserv Bezerra e Silva,Construções E Projetos Ltda e locação pela
Prefeitura Municipal.
3.2.48 Ofício 32ª PJ n° 292/2020. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil nº
11/2020( SIMP 000189-100/2020), com o objetivo de apurar eventuais falhas na prestação de serviços da empresa Viaçao Transpiauí.
3.2.49 Ofício n° 428/2020. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil,
nº 20/2019(SIMP 000177-237/2019),que versa sobre improbidade administrativa.
3.2.50 Ofício 31ª PJ n° 216/2020. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato
nº 12/2020( SIMP 000022-383/2020), que versa sobre negação de plano de saúde.
3.2.51 Ofício 12ª PJ n° 1323/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do procedimento
Preparatório nº 104/2019 em inquérito Civil nº 104/2019( SIMP 000156-027/2019), a fim de apurar as causas de apagão ocorrido na Maternidade
Dona Evangelina Rosa no dia 04 de outubro de 2019.
3.2.52 Ofício n° 02/2020-27ªPJ. Origem: 27ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação acerca do arquivamento Procedimento
Administrativo nº 02/2019( SIMP 000024-339/2018),cujo objeto cuida de análise de pedido de audiência pública e tentativas de Associação dos
Permissionários da antiga CEASA com a concessionária SPE Nova Ceasa.
3.2.53 Ofício n° 370/2019. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da Notícia de Fato
nº 025/2020 ( SIMP 000103-030/2020),que tem por objeto apurar irregularidades na conduta adotada por clínica de Reabilitação para
dependentes químicos ao não realizar exames de verificação da Covid-19 nos funcionários.
3.2.54 Ofício 12ª PJ n° 1.319/2020. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório nº 119/2019, em Inquérito Civil nº 119/2019( SIMP 000160-027/2019), a fim de apurar possíveis irregularidades no atendimento às
demandas do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Piauí pela Secretaria de Estado da Saúde.
3.2.55 Ofício 29ª PJ n° 996/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de fato nº
022/2020( SIMP 000100-030/2020), com finalidade de apurar irregularidades na suspensão de atendimento a paciente com graves sequelas de
AVC Isquêmica, apresentando fortes dores, na Rede Pública Municipal de saúde.
3.2.56 Ofício nº 259/2020. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado- GAECO/PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Investigatório Criminal nº 02/2019( SIMP 000015-216/2019), que versa sobre assunto sigiloso.
3.2.57 Ofício nº 0103/2020-33ªPJ. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil
SIMP nº 000171-019/2015, sobre apuração de possíveis irregularidades na abertura de clínicas de trânsito Detran-PI.
3.2.58 Ofício 31ª PJ n° 237/2020. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do procedimento
Administrativo nº 06/2019( SIMP 000016-003/2019), que versa sobre dificuldades em regularização de estabelecimento.
3.2.59 Ofício n° 185/2020. Origem: Coordenadoria de Recursos Humanos -PI. Assunto: comunicação de relação dos membros que tiveram o
gozo de férias adiadas em SETEMBRO/2020, a fim de que sejam apreciados pelo Conselho Superior do Ministério Público.
3.2.58 Ofício n° 204/2020. Origem: Coordenadoria de Recursos Humanos-PI. Assunto: comunicação de relação dos membros que tiveram o gozo
de férias adiadas em SETEMBRO/2020, a fim de que sejam apreciados pelo Conselho Superior do Ministério Público.
3.3. OUTROS
3.3.1 E-DOC Nº 07010075998202088. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000013-066/2017, que versa sobre curatela de interditos.
3.3.2 E-DOC Nº 07010076003202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 210-232/2019 s noticiando eventual maus tratos e morte de animal cometido pela pessoa de Joadson Martins Gama no município
de Riacho Frio/Pl.
3.3.3 E-DOC Nº 07010076026202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Avelino Lopes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 14/2019( SIMP 000178-210/2019), que versa sobre ausência de energia elétrica nas ruas Vitorino Atanásio e
Alcântara, há mais de 1 mês.
3.3.4 E-DOC Nº 07010076026202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Avelino Lopes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato n° 19/2018( SIMP 000549-210/2018), que versa sobre suposta negação de licença para tratamento de saúde.
3.3.5 E-DOC Nº 07010076026202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Avelino Lopes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato n° 23/2019( SIMP 000273-210/2019, que versa sobre descaso da administração pública na limpeza de ruas da cidade de Avelino LopesPI.
3.3.6 E-DOC Nº 07010076026202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Avelino Lopes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato n° 29/2019( SIMP 000383-210/2019), que foram realizados empréstimos consignados em seu nome com os bancos Bradesco, BMG e
Banco Bom Sucesso, sem o seu consentimento.
3.3.7 E-DOC Nº 07010076026202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Avelino Lopes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato n° 31/2019( SIMP 000415-210/2019), que versa sobre preocupação com riscos à vida e a segurança do cidadães, em razão da ausência
de autorização para funcionamento.
3.3.8 E-DOC Nº 07010076055202072. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
n° 99/2019 em Procedimento Preparatório n° 15/2020( SIMP 000332-174/2019), que versa sobre acumulação indevida de cargos públicos.
3.3.9 E-DOC Nº 07010076057202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicando de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil SIMP n° 000099-065/2018.
3.3.10 E-DOC Nº 07010076061202021. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil SIMP n° 000104-065/2018.
3.3.11 E-DOC N° 07010076062202074. Origem: Ouvidoria Geral do Ministério Público do Piauí- PI. Assunto: comunicação de manifestação de
elogios a ouvidoria.
3.3.12 E-DOC Nº 07010076093202025. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano Lobão-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Procedimento Administrativo SIMP n° 000108-100/2020 a com o escopo de averiguar possível omissão do Município de Floriano - via
Secretaria de Saúde, na disponibilização de atendimento médico (fonoaudiólogo) para menor com dificuldades auditivas.
3.3.13 E-DOC Nº 07010076111202079. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunico de instauração do Inquérito Civil
n° 16/2020( SIMP 000089-174/2020), que versa sobre apuração da omissão dolosa do Chefe do Poder Executivo Municipal de São João da
Fronteira, configurando ato de improbidade administrativa.
3.3.14 E-DOC Nº 07010076117202046. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 9/2018( SIMP 000715-141/2017), que versa sobre transporte escolar de União.
3.3.15 E-DOC Nº 07010076123202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo de Termo Ajustamento de Conduta n° 30/2019( SIMP 000363-088/2019), que versa sobre improbidade administrativa.
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3.3.16 E-DOC Nº 07010076149202041. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n° 08/2020( SIMP n° 000093-161/2020), a fim de acompanhar o funcionamento da Assistência Farmacêutica no
município de Esperantina.
3.3.17 E-DOC Nº 07010076277202095. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP n° 000466-089/2019, que versa sobre situação de risco.
3.3.18 E-DOC Nº 07010076429202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de declínio de atribuição SIMP
n° 245-100/2020, que versa sobre assunto sigiloso.
3.3.19 E-DOC Nº 07010076488202028. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de Conversão da Notícia de Fato n°
84/2019, em Inquérito Civil n° 008/2020( SIMP 001011-361/2019), que versa sobre prestação de contas do Município de Dom Expedito Lopes/PI
(Processo TC/005349/2015), da qual foram extraídas irregularidades pelo TCE/PI.
3.3.20 E-DOC Nº 07010076291202099. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP n° 000326-090/2019, situação de risco e vulnerabilidade de pessoa com deficiência, em razão de vício em substâncias
psicotrópicas e não adesão ao tratamento de que necessita.
3.3.21 E-DOC Nº 07010076319202098. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 186/2019( SIMP 000984-361/2019), que versa sobre idoso em situação de risco.
3.3.22 E-DOC Nº 07010076321202067. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 84/2019 ( SIMP 000011-308/2019), que versa sobre perda de qualidade do seguro.
3.3.23 E-DOC Nº 07010076331202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia -PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato n° 112/2019 em Procedimento Administrativo n° 08/2020( SIMP 000564-246/2019), com o objetivo de acompanhar a situação fática da
criança Arthur Silva Pereira no Município de Joca Marques.
3.3.24 E-DOC Nº 07010076334202036. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil n°
01/2020( SIMP 000918-361/2019), sobre notícia de que o município de Picos/PI não está aplicando o fundo Municipal da Criança e do
Adolescente de maneira correta.
3.3.24 E-DOC Nº 07010076346202061. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 143/2017( SIMP 000023-088/2016), tendo como objeto o acompanhamento e fiscalização da gestão do Centro de Assistência
Médica- Policlínica De Picos-PI.
3.3.25 E-DOC Nº 07010076347202013. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Mendes-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000948-361/2019, que versa sobre reconhecimento de paternidade.
3.3.25 E-DOC Nº 07010076356202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório n° 17/2020( SIMP 000090-174/2020), que tem como o não cumprimento pela representação sindical do pessoal do
magistério em relação à recomendação do TCE (referente ao processo TC/019540/2019) e nota técnica nº 003/2016/CAODEC/MPPI.
3.3.26 E-DOC Nº 07010076493202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil Público SIMP n° 000132-065/2018, com a finalidade de Investigação de possíveis pagamentos indevidos a conselheiros tutelares no
Município do Parnaíba-PI.
3.3.27 E-DOC Nº 07010076504202082. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 33/2019( SIMP 001091-161/2019),sobre a possibilidade de recondução do controlador interno do Legislativo
Mirim de Esperantina/PI.
3.3.28 E-DOC Nº 07010076492202096. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de denúncia nos autos do
Procedimento Investigatório Criminal nº 000173-080.2018, instaurado para apurar os crimes de estupro de vulnerável e maus-tratos, tendo como
investigados as pessoas de João Luiz Santana Lopes e Sheyla Maria Santos de Carvalho e como vítima a menor Nawanne Santos de Carvalho.
3.3.29 E-DOC Nº 07010076492202096. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de denúncia nos autos do
Procedimento Investigatório Criminal n° 000210-080/2017, instaurado para apurar possível caso de crime de responsabilidade praticado pelo exPrefeito de Redenção do Gurgueia.
3.3.30 E-DOC Nº 07010076535202033. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de fato SIMP n° 000002-100/2020, a com o escopo de averiguar a ocorrência de possíveis irregularidades no pagamento da gratificação
natalina dos professores da rede pública municipal de ensino do Município de Floriano, bem como nas constantes alterações nas datas de
pagamento dos salários dos referidos servidores.
3.3.31 E-DOC Nº 07010076542202035. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Preparatório SIMP n° 000072-164/2020, que versa sobre notícia sobre irregularidades no funcionamento do CAPS do município de Batalha-PI.
3.3.33 E-DOC Nº 07010076547202068. Origem 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 03/2020( SIMP 000488-361/2019), que versa sobre abuso financeiro ao idoso.
3.3.34 E-DOC Nº 07010077451202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
do Procedimento Administrativo nº 09/2019( SIMP 000018-096/2019), com a finalidade de fiscalizar a execução de certidão de débito proveniente
do TCE/PI, à Sra. Lucicleia Mara de Santana pelo Município de Fartura do Piauí/PI.
3.3.35 E-DOC Nº 07010077451202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
do Procedimento Administrativo n° 20/2018 (SIMP: 000067-097/2018), abstenção da utilização abusiva de sirenes sonoras ou sinais sonoros ou
acústicos, durante a ronda da vigilância na zona urbana do Município de São Raimundo Nonato/PI.
3.3.36 E-DOC Nº 07010077455202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato em Procedimento Administrativo nº 24/2018 (SIMP 000336-292/2019), com o objetivo de averiguar arrombamento à Agência dos
Correios no Município de Padre Marcos-PI.
3.3.37 E-DOC Nº 07010077461202052. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 34/2019-B SIMP nº 000250-089/2019, instaurado com fito de acompanhar os atos relativos ao processo de escolha dos
membros do Conselho Tutelar do município de São José do Piauí-PI.
3.3.38 E-DOC Nº 07010077461202052. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000253-089/2019, instaurado para acompanhar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município
de Dom Expedito Lopes-PI.
3.3.39 E-DOC Nº 07010077461202052. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000241-089/2019, instaurado para acompanhar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar
do Município de São Luís do Piauí-PI.
3.3.40 E-DOC Nº 07010077463202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato nº 32/2018, registrada sob o SIMP nº 000253-292/2019, com o objetivo de apurar suposta ilegalidades praticadas pela Presidência do
Poder Legislativo no município de Vila Nova do Piauí-PI, consistentes em indevida formação das Comissões Permanentes.
3.3.41 E-DOC Nº 007010077465202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 01/2020-B( SIMP 000021-361/2020), que versa sobre situação de risco.
3.3.42 E-DOC Nº 07010077473202087. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato 08/2018, registrada sob o nº 000334-292/2019, em Inquérito Civil de nº 02/2020, com o objetivo de apurar irregularidades na prestação
de contas de gestão da Prefeitura e do Fundo Municipal da Saúde-FMS do Município de Belém do Piauí-PI, no exercício de 2015.
3.3.43 E-DOC Nº 07010077474202021. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Mair-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
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Procedimento Administrativo nº 91/2020( SIMP 000051-308/2019), que versa sobre idosa em situação de risco.
3.3.44 E-DOC Nº 07010077478202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato nº 16/2018( SIMP 000335-292/2019), em Inquérito Civil de nº 03/2020, com o objetivo de apurar irregularidades na prestação de contas
de gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério - FUNDEB da Prefeitura de Belém do
Piauí-PI, no exercício de 2016.
3.3.45 E-DOC Nº 07010077479202054. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 07/2018( SIMP 000732-161/2017), que versa sobre repasse de contribuições previdenciárias.
3.3.46 E-DOC Nº 07010077485202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre marcos-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 04/2018,( SIMP 000442-292/2018), em Inquérito Civil de nº 04/2020, om o objetivo de apurar a
existência de atrasos nos pagamentos dos servidores municipais do Município de Francisco Macedo-PI.
3.3.47 E-DOC Nº 07010077511202018. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do Inquérito
Civil nº Inquérito Civil nº 09/2012 (SIMP 000083-025/2017), que versa sobre improbidade administrativa.
3.3.48 E-DOC Nº 07010077515202081. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil n°02/2017 (SIMP 000206-019/2014), que versa sobre improbidade administrativa.
3.3.49 E-DOC Nº 07010077517202079. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil n° 01/2014 (SIMP 000002-025/2014), que versa sobre improbidade administrativa.
3.3.50 E-DOC Nº 07010077518202013. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil n° 16/2018 (SIMP 000076-025/2015), que versa sobre improbidade administrativa.
3.3.51 E-DOC N° 07010077519202068. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento Inquérito Civil
n° 36/2017 (SIMP 000058-025/2015), que versa sobre improbidade administrativa.
3.3.52 E-DOC Nº 07010077539202039. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 72/2019-B (SIMP 000479-089/2019), com a finalidade de averiguar suposta situação de risco vivenciada pela adolescente
Bruna Barros Veloso, em razão da negligência de sua genitora.
3.3.53 E-DOC Nº 07010077542202052. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil n°001/2019( SIMP 000023-061.2019), busca de soluções para a problemática das constantes fugas de presos da carceragem da 5ª
Delegacia Regional de Polícia (Campo Maior/PI), facilitadas, notadamente, pelas péssimas condições do edifício da carceragem.
3.3.54 E-DOC Nº 07010077561202089. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 001762-055/2013, que versa sobre práticas abusivas.
3.3.55 E-DOC Nº 07010077566202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 10/2019-B SIMP 000019-089/2019, instaurado para acompanhamento de crianças.
3.3.56 E-DOC Nº 07010075858202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 07/2012( SIMP 132-186/2016), que tem por objeto apurar eventual improbidade administrativa e possível lesão ao erário público,
por quebra dos princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade, tendo em vista perseguição de servidores por motivação politica,
tratamento não isonômico entre servidores e favorecimento particular em detrimento do patrimônio municipal.
3.3.57 E-DOC Nº 07010077578202036. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 008/2020 (SIMP 000211-140/2019), instaurado a fim de apurar denúncia oriunda do Disque Direitos Humanos, relatando
suposta negligência praticada pelas diretoras das Unidades Escolares Átila Lira e Maria dos Mercês Veloso Machado contra alunos das referidas
unidades escolares, na cidade de Cabeceiras do Piauí.
3.3.58 E-DOC Nº 07010077593202084. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação do arquivamento da
Notícia de Fato nº 009/2020(SIMP 000105-310/2020), que versa sobre prestação de contas alimentícia em favor de criança.
3.3.59 E-DOC Nº 7010077593202084. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 001/2020 (SIMP 000004-310/2020), acompanhamento de correição interna.
3.3.60 E-DOC Nº 07010077594202029. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicando de arquivamento do
Inquérito Civil nº 60/2019( SIMP 000591-310/2018), que versa sobre improbidade administrativa.
3.3.61 E-DOC Nº 07010077577202091. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo De atividade Policial- GACEP. Assunto:
comunicação do arquivamento do Procedimento Administrativo nº 002/2018( SIMP 000017-225/2019), com a finalidade de prestar auxílio a 5ª
Promotoria de Justiça de Parnaíba, no sentido de auxiliar, fiscalizar, acompanhar e aprimorar a situação referente à ausência de confecção de
laudo pericial definitivo de substâncias ilícitas entorpecentes, no município de Parnaíba-PI.
3.3.62 E-DOC Nº 07010077676202073. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório do Inquérito Civil nº 65/2019( SIMP 000186-107/2019), com o fito de apurar possível omissão da Prefeitura Municipal de Oeiras-PI.
3.3.63 E-DOC Nº 07010073598202038. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de Inquérito Civil n°
45/2015(SIMP 000104-088/2018), que versa sobre investigação de Conselho Tutelar.
3.3.64 E-DOC Nº 07010077679202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 04/2019( SIMP 000283.088.2018), que versa sobre desvantagens por questões políticas.
3.3.65 E-DOC Nº 07010077679202015. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 26/2019 (SIMP 000995-090/20180), que versa sobre idosa em situação de risco.
3.3.66 E-DOC Nº 07010077679202015. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo, SIMP n° 000551-093/2018, para acompanhamento de cumprimento de Acordo de Não Persecução Penal.
3.3.67 E-DOC Nº 07010077679202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 25.2019( SIMP 000255.088.2018), que versa sobre improbidade administrativa.
3.3.68 E-DOC Nº 07010077702202063. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
nº 13/2020( SIMP 000314-107/2019), com o fito de apurar eventuais responsabilidades com o cemitérios de Oeiras-PI.
3.3.69 E-DOC Nº 07010077675202029. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 29/2015( SIMP 000267-063/2015), que versa sobre apuração de notícia de fragmentação de despesa com aquisição de peças e
acessórios para veículos, sem o legalmente devido procedimento licitatório, no município de Jatobá do Piauí no exercício financeiro de 2011.
3.3.70 E-DOC Nº 07010077717202021. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do inquérito
civil, SIMP nº 268-161/2018, que versa sobre improbidade administrativa.
3.3.71 E-DOC Nº 07010077738202047. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Origem: comunicação de prorrogação de Procedimento
Administrativo nº 009/2019( SIMP 001314-105/2018), visando apurar condições sociofamiliares em que vivem os infantes Maria Vitória de
Carvalho Rodrigues e Francilúcia de Carvalho Sena, apontadas como vítimas de estupro de vulnerável.
3.3.72 E-DOC Nº 07010077740202016. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Origem: comunicação de instauração do Inquérito Civil nº
11/2020( SIMP 000014-105/2020), com o objetivo de apurar possível ilegalidades na contratação da empresa de consultoria R.B Sousa Ramos,
bem como eventuais irregularidades nos procedimentos de compensação de créditos tributários realizados pelo município de Oeiras-PI.
3.3.73 E-DOC Nº 07010077742202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Origem: comunicação de instauração do procedimento
Administrativo nº 26/2020( SIMP 000016-101/2020), para fiscalizar e acompanhar o funcionamento do Grupo Institucional do Poder Público GIPP, instituído pelo Município de Floriano, cujo objetivo é assegurar as condições adequadas de moradia para famílias atendidas pelo programa
"Minha Casa, Minha Vida", a luz dos princípios da Administração Pública.
3.3.74 E-DOC Nº 07010077741202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Origem: comunicação de arquivamento do
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Procedimento Administrativo nº 104/2019( SIMP 000144-308/2019), que versa sobre guarda tutelar.
3.3.75 E-DOC Nº 07010077810202036. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Origem: comunicação de conversão de
Procedimento Preparatório nº 04/2019( SIMP 000079-161/2018), em Inquérito Civil nº 08/2020, para apurar suposto dano ambiental em razão de
desmatamentos nos baixões e riachos da Comunidade Cabecerias, Santa Cruz I, Município de Morro do Chapéu do Piauí/PI.
3.3.76 E-DOC Nº 07010077814202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina do Piauí-PI. Origem: comunicação de converte o
Procedimento Preparatório nº 03/2019 (SIMP 000800-161/2018), em Inquérito Civil nº 09/2020, Apurar suposta irregularidade no Pregão
Presencial nº 14/2017, que resultou na contratação da empresa T LOC - Locação de Veículos e Transportes LTDA - ME pela Prefeitura Municipal
de Esperantina/PI e Câmara Municipal de Esperantina/PI
3.3.77 E-DOC Nº 07010077834202095. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 029/2019( SIMP 605-199/2019), que versa sobre regularização do abastecimento de água.
3.3.78 E-DOC Nº 07010077838202073.Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito civil nº 002/2019( SIMP 000735-105/2018), visando o levantamento de dados junto ao município de São Vicente do Varjota/PI.
3.3.79 E-DOC Nº 07010077831202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
fato nº 09/2020, em Inquérito Civil nº 09/2020(SIMP 000028-081/2016), por objeto apuração acerca do cargo de Controlador Interno da Câmara
de Vereadores do Município de Bom Jesus, no intuito de verificar se ele é exercido por servidor concursado ou comissionado, e sua adequação a
Emenda n° 38/2012 à Constituição do Estado do Piauí.
3.3.80 E-DOC Nº 07010077844202021. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barros-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 14/2020,(SIMP 001095-138/2019), com o objetivo de apurar a denúncia de negligência e abuso financeiro sofrido pelos idosos
Raimundo Nonato dos Santos e Francisca Morais Lima.
3.3.81 E-DOC Nº 07010077893202063. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 03/2020( SIMP 000010-085/2020), destinado a acompanhar Correição Interna Anual (2020) no âmbito da
Promotoria de Justiça de Corrente/PI.
3.3.82 E-DOC Nº 07010077874202037 . Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil
nº 10/2018(SIMP 000091-206/2018), que versa sobre improbidade administrativa.
3.3.83 E-DOC Nº 07010077935202066. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Capitão de Campos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 06/2019(SIMP 000254-293/2019), que tem como objeto acompanhar o Processo de Escolha do Conselho Tutelar
do Município de Capitão de Campos - PI.
3.3.84 E-DOC Nº 07010077940202079. Origem: 55ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
Procedimento Administrativo nº 03/2019( SIMP 000004-251/2019), que versa sobre suposto crime de tráfico de droga.
3.3.85 E-DOC Nº 07010077950202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Capitão de Campos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 07/2019( SIMP 000255-293/2019), que tem como objeto acompanhar o Processo de Escolha do Conselho Tutelar
do Município de Cocal de Telha - PI.
3.3.86 E-DOC N° 07010077970202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Inquérito Civil
SIMP nº 000242-088/2018, que versa sobre descumprimento do município de Dom Expedito Lopes em relação a de regras do programa nacional
de melhorias do acesso e da qualidade da atenção básica( PMAQ-AB).
3.3.87 E-DOC Nº 07010077996202023. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de prorrogação da Notícia de
Fato, SIMP nº 000485-369/2019, que versa sobre apuração de eventual ato de improbidade administrativa praticados pelo Delegado Regional de
Polícia Civil de Parnaíba (PI).
3.3.88 E-DOC Nº 07010077998202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação do instauração do
Procedimento Administrativo n° 14/2020( SIMP 000040-161/2018), para fiscalizar/acompanhar o plano municipal de atendimento socioeducativo
do Município de Morro do Chapéu-PI.
3.3.89 E-DOC Nº 07010077999202067. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de Prazo da
Notícia de Fato nº SIMP 000487-369/2019, para apurar possíveis irregularidades na paralisação de calçamento do trecho Alto do Povoado do
Céu, na Ilha Grande de Santa Isabel, Parnaíba (PI).
3.3.90 E-DOC Nº 07010078004202085. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia
de Fato nº SIMP 00177-308/2019, que versa sobre valores exorbitantes na tarifa de energia elétrica.
3.3.91 E-DOC Nº 07010077997202078. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº n°13/2020(SIMP 000214-140/2019), instaurado com a finalidade de apurar denúncia de suposta prática de improbidade
administrativa cometida pelo Secretário de Administração do Município de Barras.
3.3.92 E-DOC Nº 07010078005202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Capitão de Campos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 25/2019 (SIMP 000816-293/2019), tendo por objeto a apurar suposta suspensão do pagamento do benefício do bolsa
família da beneficiária Ana Lúcia Moreno.
3.3.92 E-DOC Nº 07010078007202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 000673-369/2019, para apurar a conduta omissiva reiterada por parte do Coordenador do CREAS do Município de Parnaíba- Pl, em
virtude da ausência de resposta quanto à solicitação de emissão de relatório psicossial, acerca da situação da Sra. Antônia de Jesus Barbosa de
Oliveira, pessoa idosa, que estaria sendo abusada financeiramente e negligenciada pelo filho, Sr. Cristiano e pela nora, Sra. Conceição.
3.3.94 E-DOC Nº 07010078035202036. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus -PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato em Procedimento Investigatório Criminal nº 01/2020 (SIMP 000705-208/2018), que versa sobre crime de falsidade ideológica.
3.3.95 E-DOC Nº 07010078041202093. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato, SIMP nº 000611-369/2019, para apurar denúncia registrada no Disque 100, apresentando fato criminoso de maus tratos contra idoso
supostamente praticado contra os idosos Maria Eneida da Silva Aires e João Aires Filho.
3.3.96 E-DOC Nº 07010078050202084. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barros-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 119/2019( SIMP 000177-140/2019), com a finalidade de analisar a situação da idosa Iraci Pereira Leite, que procurou o
Ministério Público informando que ao procurar a Secretaria de Saúde de Barras para solicitar medicamento, que é de responsabilidade do
município adquirir e distribuir, foi informada que não receberia os remédios.
3.3.97 E-DOC Nº 07010078051202029. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 001/2020(SIMP/MPPI000015-232/2020),destinado a companhar as atividades referentes à Correição Anual 2020,
no âmbito da Promotoria de Justiça de Parnaguá/PI.
3.3.98 E-DOC Nº 07010078081202035. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba- PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato nº 000638-369/2019, para apurar possível prática da conduta prevista no artigo 42, Ill da Lei de Contravenções Penais.
3.3.99 E-DOC Nº 07010078084202079. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 004/2020 (SIMP 98-155/2020), destinado a companhar as atividades referentes à Correição Anual 2020.
3.3.100 E-DOC Nº 07010078090202026. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 13/2019( SIMP 000480-089/2019), para acompanhar Sérgio Rodrigo Câmara Paiva Aragão, após a suposta prática de ato
infracional.
3.3.101 E-DOC Nº 07010078099202037. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 71/2019 (SIMP 000480-089/2019), que versa sobre situação de risco.
3.3.102 E-DOC Nº 07010078110202069. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
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Procedimento Administrativo nº 067/2018( SIMP 000259-161/2017), para apurar notícia da menor, Tainá Victória Oliveira Teixeira, supostamente
em situação de risco pela sua genitora.
3.3.103 E-DOC Nº 07010078124202082. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos -PI. Assunto: comunicação do arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 42/2018-B( SIMP 000723-089/2018), com a finalidade de acompanhar as crianças Joanderson e Antônio Ítalo, em
razão da notícia de situação de vulnerabilidade vivenciada por eles.
3.3.104 E-DOC Nº 07010078127202016. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório n° 09/2019( SIMP 312-161/2019), para apurar suposta irregularidade na contratação da empresa Arnando César de
Sá Castro para consultoria técnica, por inexigibilidade, realizada pela Câmara Municipal de Joaquim Pires-PI, em razão de representação feita
junto a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí.
3.3.106 E-DOC Nº 07010078141202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato SIMP nº 000776-369/2019, para apurar possível prática da conduta prevista no artigo 42, da Lei de Contravenções Penais.
3.3.107 E-DOC Nº 07010078145202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de conversão Notícia de
Fato nº 84/2019(SIMP 000913-161/2019), em Procedimento Preparatório nº 10/2020, para apurar suposta irregularidade no pregão presencial nº
19/2017 realizado pelo Município de Joaquim Pires/PI.
3.3.108 E-DOC Nº 07010078166202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 07/2017( SIMP 000318-258/2017), para 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.
3.3.109 E-DOC Nº 07010078169202057. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
procedimento administrativo nº 27/2020( SIMP 000018-101/2020), para fiscalizar e acompanhar o funcionamento do Procon Municipal de
Floriano, ano de 2020, à luz dos princípios da Administração Pública.
3.3.110 E-DOC Nº 07010078232202055. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
nº em Procedimento Administrativo nº 15/2020 (SIMP 000531-143/2019), para dispor sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas e as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas e para tratar do financiamento das políticas sobre drogas.
3.3.111 E-DOC 07010078237202088. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 33/2017( SIMP 000743-206/2017), instaurado para apurar a situação em que se encontram os menores, João Gabriel e Layla.
3.3.112 E-DOC Nº 07010078241202046. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de comunicação de instauração
do Procedimento Administrativo nº 36/2020( SIMP 000029-101/2020), para fiscalizar e acompanhar o funcionamento das escolas públicas da
rede estadual com atuação no município de Arraial.
3.3.113 E-DOC Nº 07010078241202046. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de comunicação de instauração
do Procedimento Administrativo nº 30/2020(SIMP 000023-101/2020), para fiscalizar e acompanhar o funcionamento das escolas públicas da rede
municipal de São José do Peixe.
3.3.114 E-DOC Nº 07010078241202046. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de comunicação de instauração
do Procedimento Administrativo nº 28/2020(SIMP 000021-101/2020), para fiscalizar e acompanhar o funcionamento das escolas públicas da rede
municipal de Floriano.
3.3.115 E-DOC Nº 07010078241202046. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de comunicação de instauração
do Procedimento Administrativo nº 32/2020( SIMP 000025-101/2020), para fiscalizar e acompanhar o funcionamento das escolas públicas da
rede municipal de Francisco Ayres.
3.3.116 E-DOC Nº 07010078241202046. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de comunicação de instauração
do Procedimento Administrativo nº 34/2020(SIMP 000027-101/2020), para fiscalizar e acompanhar o funcionamento das escolas públicas da rede
estadual com atuação no município de Nazaré do Piauí.
3.3.117 E-DOC Nº 07010078242202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 011/2019(SIMP 000073-150/2019), que versa sobre situação de risco vivenciada pelos menores com as iniciais
W.F.D.S e R.Y.D.S
3.3.118 E-DOC Nº 07010078246202079. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil, SIMP nº 000055-066/2018, para apurar as irregularidades no transporte intermunicipal na região da planície litorânea do Estado do
Piauí, tendo em vista reclamações de que existem vários veículos que realizam o transporte de passageiros sem a devida autorização dos órgãos
competentes.
3.3.118 E-DOC Nº 07010078250202037. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 38/2020 (SIMP 000031-101/2020), cujo objeto é a realização de todas as medidas técnicas e administrativas
necessárias para a garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas edificações que funcionam órgãos da
administração pública municipal de Arraial, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de descumprimento injustificado.
3.3.119 E-DOC Nº 07010078276202085. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
em Procedimento Administrativo nº 094/2019 (SIMP 000568-143/201), que versa sobre assunto sigiloso.
3.3.120 E-DOC Nº 07010078286202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Ação Civil Pública
no âmbito da Notícia de Fato n° 101/2019( SIMP 000395-237/2019), que versa sobre improbidade administrativa.
3.3.121 E-DOC Nº 07010078327202079. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da notícia de
fato nº 07/2020 (SIMP 000333-199/2020), o sobre suposto crime de estupro de vulnerável tendo como vítima a menor V. B. S., e suspeito Chaga
Lopi.
3.3.122 E-DOC Nº 07010078329202068. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do nº
01/2019( SIMP 000181-208/2018), que versa sobre anular alienação fraudulenta ocorrida em terras pertencentes aos requerentes por herança.
3.3.123 E-DOC Nº 07010078332202081. Origem: 21ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos Administrativos nº 08/2018/21 PJ (SIMP 000093-035/2017), 22/2018/21 (SIMP 000029-035/2018) 11/2019/21 PJ (SIMP 000012035/2019), 13/2019/21 (000016-035/2019), 16/2019 (SIMP 000021-035/2019), 33/2019/21ªPJ (SIMP 000011-247/2019), 37/2019/21 (SIMP
000006-340/2019), 046/2019/21 (SIMP 000069-035/2019), 56/2019 (SIMP 000116-035/2018), 59/2019 (SIMP 000088-035/2019), 75/2019 (SIMP
000127-035/2019), 90/2019 (SIMP 000019- 340/2019) e 93/2019 (SIMP 000010-340/2019).
3.3.124 E-DOC Nº 07010078369202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Inquérito Civil nº 169/2018 (SIMP 000235-096/2017), que versa sobre realização de vistoria.
3.3.125 E-DOC Nº 07010078377202056. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicando o instauração do Procedimento
Administrativo nº 004/2020 (SIMP 105-156/2020), sobre suposta recusa de matrícula em estabelecimento de ensino.
3.3.126 E-DOC Nº 07010078414202026. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de Procedimento Administrativo
nº 47/2019 (SIMP 000052-140/2019), instaurado diante de denúncia de que a Câmara dos Vereadores de Barras estaria contratando funcionários
sem a realização concurso público.
3.3.127 E-DOC Nº 07010078363202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 012/2018 (SIMP 000276-208/2018), que visa apurar irregularidades na aquisição de materiais elétricos, serviços de iluminação
pública e contratação de serviços transportes, durante o exercício financeiro de 2011, pela Prefeitura Municipal de Gilbués-PI.
3.3.128 E-DOC Nº 07010078363202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 011/2018 (SIMP 000203-208/2018), que visa apurar irregularidades nos procedimentos licitatórios de Tomadas de Preço nº
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007/2010 e 009/2010, durante os exercícios financeiros de 2010 e 2011.
3.3.129 E-DOC Nº 07010078363202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 003/2016 (SIMP 000064-245/2018), oriundo da extinta Promotoria de Santa Filomena-PI, que visa apurar diversas
irregularidades constadas pelo Tribunal de Constas do Estado do Piauí (Processo TC-E nº 28.985/12, Acórdãos nº 1.797/2013), nas Contas de
Gestão da Unidade Mista de Saúde de Santa Filomena, relativas ao exercício financeiro de 2011.
3.3.130 E-DOC Nº 07010078363202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 027/2011 (SIMP 000295-208/2018), instaurado para apurar supostas irregularidades praticadas por Anderson Luiz Alves dos
Santos Figueiredo, na condição de Prefeito Municipal de São Gonçalo do Gurguéia /PI, referentes ao empenho de despesas com obras
inexistentes (construções de muros nos cemitérios da Sede do Município e da Localidade Saco Fundo).
3.3.131 E-DOC Nº 07010078363202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº l nº 001/2008 (SIMP nº 0000185-208/2017), instaurado para apurar: a) a existência de Plano Municipal de Gerenciamento
(coleta, tratamento e destinação final) de Resíduos Sólidos em Gilbués; b) eventual degradação ambiental decorrente da disposição irregular de
resíduos sólidos no Município de Gilbués.
3.3.132 E-DOC Nº 07010078363202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 008/2018 (SIMP 000092-208/2017), instaurado para apurar diversas irregularidades, no Município de Monte Alegre do Piauí,
durante o exercício financeiro de 2012, oriunda do Ministério Público Federal (PP nº 1.27.000.000214/2016-52).
3.3.133 E-DOC Nº 07010078363202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 007/2018 (SIMP 000196-208/2018), que visa apurar irregularidades na prestação de contas Anua do Município de São Gonçalo
do Gurgueia, referente ao exercício financeiro de 2008, sob responsabilidade do então Prefeito Municipal, Sr. Evaldo Lobato Lima.
3.3.133 E-DOC Nº 07010078363202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 043/2018 (SIMP 000283-208/2018), que visa apurar falta de apresentação, por parte do Prefeito Municipal de Barreiras do Piauí
e do Gestor do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Servidores Públicos do Município, de documentos solicitados pelo auditor
designado para realização de auditoria fiscal direta no aludido regime previdenciário.
3.3.134 E-DOC Nº 07010078363202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 08/2018 (SIMP 000197-208/2018), que visa apurar irregularidades na Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de
Barreiras do Piauí-PI, relativo aos meses de Abril/2009 a dezembro/2009.
3.3.135 E-DOC Nº 07010078363202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 020/2018 (SIMP 000036-214/2017), que visa apurar as irregularidades na prestação de contas anual do Município de Barreiras
do Piauí/PI, ocorridas na gestão do então Prefeito Municipal, Sr. Divino Alano Barreira Seraine, referente ao exercício financeiro de 2013
(Processo TC/026.698/13).
3.3.136 E-DOC Nº 07010078363202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 019/2018 (SIMP 000014-208/2018), que visa apurar as irregularidades na prestação de contas anual do Município de Barreiras
do Piauí/PI, ocorridas na gestão do então Prefeito Municipal, Sr. Divino Alano Barreira Seraine, referente ao exercício financeiro de 2014
(Processo TC/015.163/14).
3.3.137 E-DOC Nº 07010078363202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 003/2018 (SIMP 000045-298/2018), que visa apurar irregularidades na prestação de contas do Município de Monte Alegre do
Piauí, referente ao exercício financeiro de 2009, sob responsabilidade do então Prefeito Municipal, Sr. Clezio Gomes da Silva.
3.3.138 E-DOC Nº 07010078363202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 001/2012 (SIMP 000075-245/2018), oriundo da extinta Promotoria de Santa Filomena-PI, instaurado para apuração de: a)
suposta omissão da Defensoria do Estado do Piauí, no que tange à falta de designação e/ou comparecimentos de Defensor Público para atuar na
Comarca de Santa Filomena; b) legitimidade de atuação do Núcleo de Assistência da Advocacia do Cidadão, mantido pelo Município de Santa
Filomena.
3.3.139 E-DOC Nº 07010078363202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 005/2017 (SIMP 000294-208/2018), que fins de apura suposta omissão do Munícipio de Barreiras do Piauí no auxílio a família
em situação de vulnerabilidade social, especialmente no que toca ao custeio de deslocamento a cidade de Brasília-DF para realização de
tratamento oncopediátrico.
3.3.140 E-DOC N° 07010078363202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 02/2014 (SIMP 000006-208/2018), cujo objeto é apurar a existência, nos Municípios de Gilbués e Monte Alegre do Piauí, de
quadrilhas especializadas no cometimento de crimes de estelionato, em detrimento de idosos, mediante a obtenção, junto a instituições
financeiras diversas, de empréstimos consignados, em nome das vítimas e sem o consentimento destas.
3.3.141 E-DOC Nº 07010078363202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 015/2018 (SIMP 000201-208/2018), instaurado para apurar irregularidades acerca da prestação de contas do Fundo Municipal
de Saúde de Gilbués/PI, durante o exercício financeiro de 2011.
3.3.142 E-DOC Nº 07010078363202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 014/2018 (SIMP 000200-208/2018), que visa apurar irregularidades na prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência
Social de Gilbués/PI, durante os meses de janeiro a maio do exercício de 2011.
3.3.143 E-DOC Nº 07010078363202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 037/2018 (SIMP 000187-208/2016), instaurado para apurar as responsabilidades dos gestores públicos municipais, referente as
contas de gestão do município de Barreiras do Piauí, relativos ao exercício financeiro de 2010, mais precisamente, as contas dos ex-prefeitos
Deusuyty Galganeo Martins de Assis, relativo ao período de 01 de janeiro a 15 de agosto; e ex-prefeito Divino Alano Barreira Seraine, período de
16 de agosto a 31 de dezembro, os quais exerciam cumulativamente a gestão de todos os Fundos Municipais (FUNDEF, FMS, FMAS); e as
contas do Presidente da Câmara (Joaquim Pinhão da Silva).
3.3.144 E-DOC Nº 07010078363202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 09/2018 (SIMP 000198-208/2018), que visa apurar irregularidades na prestação de contas mensais (outubro/2008 a
dezembro/2008) e anual de 2008 do Município de São Gonçalo do Gurguéia-PI.
3.3.145 E-DOC Nº 07010078363202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 010/2018 (SIMP 000195-208/2018), que visa apurar responsabilidade da ex-prefeita e dos ex-secretários (as) do Município de
Barreiras do Piauí/ PI, tendo em vista que em Auditoria (nº 5256), o DENASUS detectou várias irregularidades no período de 2004 a 2005.
3.3.146 E-DOC Nº 07010078363202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbués-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 013/2018 (SIMP 000049-208/2018), que visa apurar as irregularidades na prestação de contas anual do Município de Barreiras
do Piauí/PI, ocorridas na gestão do então Prefeito Municipal, Sr. Divino Alano Barreira Seraine, referente ao exercício financeiro de 2011.
3.3.147 E-DOC N° 07010078405202035. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 59/2019(SIMP 000110-088/2019), relativo a potencial dissimulação contábil de registro de despesas com pessoal como serviços de
terceiros ocorrido no Município de Santo Antônio de Lisboa-PI.
3.3.148 E-DOC N° 07010078405202035. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato, SIMP nº 000074-358/2019,que versa sobre notícia formulada por moradores do Povoado Três Potes, solicitando, em síntese, atuação
ministerial para realização de nova eleição para escolha da direção da Associação Comunitária do povoado em referência, bem como para que
seja realizada a prestação de contas pela atual gestão.
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3.3.149 E-DOC N° 07010078416202015. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 123/2019(SIMP 000069-140/2019), instaurado a fim de analisar a situação dos moradores do Residencial Água Branca em
Cabeceiras do Piauí, que, segundo demanda trazida a esta Promotoria de Justiça, não contam com serviços sanitários básicos, como
fornecimento de água, luz e tratamento de esgoto.
3.3.150 E-DOC N° 07010078388202036. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
Público n° 21/2017( SIMP 000003-140/2018), instaurado com o objetivo apurar eventuais irregularidades existentes no procedimento licitatório
que redundou na contratação do serviço de fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Cabeceiras do Piauí pela empresa R. B. Portela Rego & Cia LTDA.
3.3.151 E-DOC N° 07010078440202054. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 007/2019 (SIMP 000463-173/2019), cujo objetivo era o acompanhamento do cumprimento de Acordo de Não
Persecução Penal nº 08/2019.
3.3.152 E-DOC N° 07010078441202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
notícia de Fato nº SIMP 001113-369/2019,cujo objeto versa sobre atraso salarial e demissão de trabalhadora gestante.
3.3.153 E-DOC N° 07010078445202087. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito
Civil nº 18/2020(SIMP 130-174/2020), com a finalidade de fiscalizar as ações do poder público municipal de Piracuruca no combate e prevenção
do Coronavírus (Covid-19).
3.3.154 E-DOC N° 07010078445202087. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito
Civil nº 19/2020 (SIMP 131-174/2020), fiscalizar as ações do poder público municipal de São José do Divino no combate e prevenção do
Coronavírus (Covid-19).
3.3.155 E-DOC N° 07010078445202087. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito
Civil nº 20/2020(SIMP 132-174/2020), fiscalizar as ações do poder público municipal de São João da Fronteira no combate e prevenção do
Coronavírus (Covid-19).
3.3.156 E-DOC N° 07010078447202076. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente -PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 01/2020( SIMP 000032-083/2020), que versa sobre suposta paternidade de menor.
3.3.157 E-DOC N° 07010078465202058. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo, SIMP nº 000023-089/2019, para averiguar situação de risco vivenciada pela adolescente Yasmin Samylly Araújo
Santos.
3.3.158 E-DOC N° 07010078493202075. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos Administrativos nº 002, 003, 004, 005 e 006/2019,registrados no SIMP sob os números nº 000362-284/2019, 000363-284/2019,
000364-284/2019, 000365-284/2019 e 000366-284/2019, instaurados com a finalidade de acompanhamento e fiscalização do processo de
escolha dos Membros do Conselho Tutelar no município de Buriti dos Lopes e demais municípios que são termos judiciários da comarca de Buriti
dos Lopes.
3.3.159 E-DOC N° 07010078496202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do Procedimento
Administrativo, SIMP nº 001227-089/2018, que versa sobre averiguação de paternidade.
3.3.160 E-DOC N° 07010068655201923. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunico a comunicação de declínio de
atribuição no âmbito do Inquérito Civil nº 10/2015( SIMP 000131-283/2018), cujo objeto é a apuração de suposta prestação de contas irregular de
verba oriunda do FNDE( Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), pelo município de São Miguel da Baixa Grande.
3.3.161 E-DOC N° 07010078497202053. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº SIMP 000084-065/2019, para apuração de eventual recusa do Município de Parnaíba-PI, em fornecer o pagamento de ajuda de custo aos
servidores do Conselho Municipal de Saúde, para realização de cursos e treinamentos fora do Município de Parnaíba (PI).
3.3.162 E-DOC N° 07010078497202053. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato, SIMP nº Notícia de Fato, nº SIMP 000036-065/2015 , para apuração quanto à ausência do abastecimento de água no Residencial Dom
Rufino localizado no Município de Parnaíba (PI).
3.3.163 E-DOC N° 07010078505202061. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato, SIMP nº 000008-308/2019, que versa sobre declaração prestado pelo Sr. Paulo Pereira, o qual noticiou que foi atendido no
Hospital Regional de Campo Maior - HRCM, para realizar um exame de Raio X de seu quadril, sendo que, após a realização do exame, solicitou
junto ao HRCM o referido exame e recebeu como resposta que o mesmo havia sido entregue a uma pessoa.
3.3.164 E-DOC N° 07010078525202032. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de fato, SIMP nº 000020-308/2020, que versa sobre a Empresa Secopi que não está realizando o repasse dos valores referentes a
pensão alimentícia de seu filho Kayo Victor Alves de Sousa, sendo que os valores estão sendo descontados da folha de pagamento do pai do
menor, Gilvan Alves de Sousa Junior, porém a referida empresa não realiza repasse há 90 (noventa) dias.
3.3.165 E-DOC N° 07010078538202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo, SIMP nº 000272-262/2018, para averiguar possível situação de vulnerabilidade vivenciada pelos menores Cícero da
Silva, Ingrid da Silva e Ludmila.
3.3.166 E-DOC N° 07010078564202031. Origem: 1º Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato nº 89/2019 em Procedimento Investigatório Criminal n° 03/2020(SIMP 695-191/20190), irregularidades na prestação de contas do
Município de Campo Alegre do Fidalgo, no exercício de 2013.
3.3.167 E-DOC N° 07010078612202091. Origem: 1º Promotoria de Justiça de União -PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 01/2020(SIMP 000151-142/2020), para realizar o controle externo da atividade policial quanto às requisições, feitas pela 1ª
Promotoria de Justiça de União/PI, de
instauração de inquérito policial bem como a lavratura de termo circunstanciado de ocorrência durante o ano de 2019.
3.3.168 E-DOC N° 07010078632202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil, SIMP nº 001389-089/2016, para fiscalizar e acompanhar o plano municipal de atendimento socio-educativo do município de
Germiniano.
3.3.169 E-DOC N° 07010078607202087. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Fronteiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Investigatório Criminal nº 07/2020 (SIMP 000128-212/2020), cujo objeto é apurar suposto crime tipificado no artigo 299, caput, do
Código Penal, com autoria imputada a Francisco das Chagas Pereira da Silva.
3.3.170 E-DOC N° 07010078638202038. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Fronteiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento de Investigação Criminal nº 10/2020(SIMP 000131-212/2020), cujo objeto é apurar suposto crime de violação de direito autoral,
com autoria imputada a Cristina Maria de Sousa.
3.3.171 E-DOC N° 07010078628202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Fronteiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento de Investigação Criminal 09/2020 (SIMP 000130-212/2020), cujo objeto é apurar suposto crime de tráfico de drogas, com autoria
imputada a Raimundo Morais de Lima Neto, conhecido como "Raimundo do Bar".
3.3.172 E-DOC N° 07010078617202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Fronteiras Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento de Investigação Criminal 08/2020 (SIMP 000129-212/2020), cujo objeto é apurar suposto crime tipificado no artigo 339, caput, do
Código Penal, com autoria imputada a Maria do Rosário Morais.
3.3.173 E-DOC N° 07010078676202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
nº 04/2020( SIMP 001003-361/2019 ), cujo mote é a irregularidade, na apresentação dos balancetes mensais, referentes ao exercício de 2018,
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pelo gestor do Município, o Sr. Valmir Barbosa de Araújo.
3.3.174 E-DOC Nº 07010078687202071. Origem: 1º Promotoria de Justiça de Floriano Freitas-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da notícia de Fato, SIMP nº 000317-100/2020, instaurada com o escopo de averiguar descumprimento do Piso Salarial do Magistério para
o exercício de 2020, no âmbito da rede pública municipal de Francisco Ayres.
3.3.175 E-DOC N° 07010078690202094. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 178/2017( SIMP 000009-088/2018), por objeto promover o direito ao acesso espacial e às demais formas de
inclusão social nos estabelecimentos educacionais privados do Município de Picos.
3.3.176 E-DOC N° 07010078696202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato nº 06/2020 (SIMP 000105-267/2020) que versa sobre notícia da existência de animais soltos na Localidade Donato, zona rural de
Itainópolis-PI, que podem causar acidentes, bem como insalubridade, incômodo ou risco à saúde pública.
3.3.177 E-DOC N°07010078699202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Procedimento Administrativo nº 04/2018( SIMP 000935-060/2018), a fim de apurar eventuais descumprimentos de obrigações assumidas em
TAC n° 002.2017.00086-063.2016 pelo município de Campo Maior/PI, relativo a estruturação do CAPS.
3.3.178 E-DOC N° 07010078703202025. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha -PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000135-164/2020, tendo por objeto "Acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do
Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Batalha/PI" .
3.3.179 E-DOC N° 07010078659202053 Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato ,
em Procedimento Investigatório Criminal SIMP nº 07010078659202053, cujo objeto é apurar suposta prática de ato infracional análogo ao crime
de ameaça, com autoria imputada a Leandro Cícero Da Silva.
3.3.180 E-DOC N° 07010078746202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Instauração de
Procedimento Administrativo n° 000266-237/2020, para acompanhamento de proliferação do Coronavírus, no âmbito do sistema único de
saúde(SUS), sob gestão da Secretaria de Saúde do município de Simplício Mendes.
3.3.181 E-DOC N° 07010084944202011. Origem: Grupo de Atuação Especial no Controle Externo da Atividade Policial-PI. Assunto: comunicação
do arquivamento do Procedimento Administrativo nº 24/2020( SIMP 000094-225/2020 ), com a finalidade de acompanhar a realização, pelo
Instituto de Criminalística do Piauí, das perícias referentes aos Processos nº 0001801-43.2020.8.18.0140 (requisição de exame em local de furto)
e nº 0000327-37.2020.8.18.0140 (requisição de exame em arma de fogo).
3.3.182 E-DOC N° 07010084891202021 . Origem: Grupo de Atuação Especial no Controle Externo da Atividade Policial-PI. Assunto:
comunicação instauração do Procedimento Administrativo nº 016/2020(SIMP 000102-225/2020),cuja finalidade é acompanhar e fiscalizar a
implementação de Procedimento Operacional Padrão - POP, para fins de observância aos ditames legais (Art. 226 do CPP) e de uniformização
do procedimento de reconhecimento de pessoas na fase de investigação policial pela Polícia Civil do Piauí.
3.3.183 E-DOC N° 07010084277202069. Origem: Grupo de Atuação Especial no Controle Externo da Atividade Policial-PI. Assunto: comunicação
de instauração do Procedimento Administrativo nº 073/2020( SIMP 000737-138/2019), com a finalidade acompanhar a realização de perícia pelo
Instituto de Criminalística do Piauí em arma de fogo apreendida no bojo do Processo nº 0001576-45.2014.8.18.0039.
3.3.184 E-DOC N° 07010083989202061. Origem: Grupo de Atuação Especial no Controle Externo da Atividade Policial-PI. Assunto: comunicação
de recomendação administrativa no Procedimento Administrativo nº 012/2018( SIMP 000098-225/2018), instaurado com a finalidade de prestar
apoio à 1ª Promotoria de Justiça de Corrente, no sentido de fomentar e acompanhar a implementação de melhorias na Delegacia Regional de
Corrente, em razão da insuficiência do efetivo policial lotado na unidade.
3.3.185 E-DOC N° 07010083511202031. Origem: Grupo de Atuação Especial no Controle Externo da Atividade Policial-PI . Assunto:
comunicação de recomendação SIMP Nº 000022-225/2020) com a finalidade de averiguar e acompanhar o cumprimento integral dos Acordos de
Cooperação Técnica celebrado entre o Estado do Piauí e o Ministério da Justiça para a implantação do Laboratório de Tecnologia contra a
Lavagem de Dinheiro - LAB-LD na Polícia Civil/PI, bem como a operacionalização, a produção, o manuseio e o conhecimento de provas sigilosas
por órgão estranho à Polícia Judiciária.
3.3.186 E-DOC N° 07010083509202061. Origem: Grupo de Atuação Especial no Controle Externo da Atividade Policial-PI. Assunto: comunicação
de instauração do Procedimento Administrativo nº 023/2020( SIMP 000087-225/2020), cuja finalidade é prestar apoio à 1ª Promotoria de Justiça
de Bom Jesus no sentido de viabilizar reunião com os representantes dos órgãos de segurança pública estadual e do Governo do Estado,
competentes e com poder de decisão, para implantação de unidade do Corpo de Bombeiros Militar na cidade de Bom Jesus.
3.3.187 E-DOC N° 07010082788202046. Origem: Grupo de Atuação Especial no Controle Externo da Atividade Policial-PI. Assunto: comunicação
de recomendação administrativa no Procedimento Administrativo nº 08-2017( SIMP 000031-225-2017), que versa sobre fiança.
3.3.188 E-DOC N° 07010083382202081. Origem: Grupo de Atuação Especial no Controle Externo da Atividade Policial-PI. Assunto: comunicação
de instauração do Procedimento Administrativo nº 19/2020 (SIMP 000069-225/2020), com a finalidade acompanhar a realização das perícias pelo
Instituto de Criminalística do Piauí em equipamentos eletrônicos apreendidos no bojo dos Processos nº 0000010-82.2019.8.18.0040 e nº
0000043-72.2019.8.18.0040, em poder de Marcílio Augusto do Nascimento Borges.
3.3.189 E-DOC N° 07010083380202091. Origem: Grupo de Atuação Especial no Controle Externo da Atividade Policial-PI. Assunto: comunicação
de instauração do Procedimento Administrativo de Auxílio nº 023/2020( SIMP 000087-225/2020),cuja finalidade é prestar apoio à 1ª Promotoria
de Justiça de Bom Jesus no sentido de viabilizar reunião com os representantes dos órgãos de segurança pública estadual e do Governo do
Estado, competentes e com poder de decisão, para implantação de unidade do Corpo de Bombeiros Militar na cidade de Bom Jesus.
3.3.190 E-DOC N° 07010080577202079. Origem: Grupo de Atuação Especial no Controle Externo da Atividade Policial-PI. Assunto: comunicação
do arquivamento do Procedimento Administrativo de Auxílio nº 009/2019( SIMP 000078-225/2020), instaurado com a finalidade de auxiliar a 2ª
Promotoria de Justiça de Corrente, quanto à articulação de reunião com as autoridades no sentido de solucionar os problemas relativo ao
cumprimento de mandados de prisão cíveis pela Delegacia de Polícia de Corrente-PI.
3.3.191 E-DOC N° 07010085433202017. Origem: Grupo de Atuação Especial no Controle Externo da Atividade Policial-PI. Assunto: comunicação
de arquivamento do Procedimento Administrativo nº 39/2019(SIMP 000187-225/2019), com o escopo de prestar auxílio às 48ª e 56ª Promotorias
de Justiça de Teresina na realização das visitas técnicas ordinárias às unidades policiais referentes ao segundo semestre de 2019, em
cumprimento à Resolução nº 20/2007 do CNMP.
3.3.192 E-DOC N° 07010078767202026. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação da conversão da Notícia de
Fato nº 105/2019,em Procedimento Administrativo nº 22/2020, por meio de Portaria nº 53/2020 (SIMP: 000384-174/2019), que tem como objetivo
acompanhar a realização de matricula escolar do aluno C. R. R. F no ano de 2020.
3.3.193 E-DOC N° 07010078766202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação instauração de
Procedimento Administrativo nº 07/2020( SIMP: 000232-201/2020), para acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do
Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Alvorada do Gurgueia/PI.
3.3.194 E-DOC N° 07010078769202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 04/2020( SIMP 000233-201/2020, para acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do
Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Cristino Castro/PI.
3.3.195 E-DOC N° 07010078771202094. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo n° 06/2020 ( SIMP: 000234-201/2020), para acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do
Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Palmeira do Piauí/PI.
3.3.196 E-DOC Nº 07010078772202039. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 05/2020( SIMP: 000235-201/2020), para acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do
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Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Santa Luz/PI.
3.3.197 E-DOC 07010078775202072. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de de recomendação
administrativo nº 07/2020(SIMP: 000232-201/202) e 04/2020( SIMP: 000233-201/2020), que versa sobre coronavírus.
3.3.198 E-DOC N° 07010078778202014. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Piracuruca -PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 102/2019 em Procedimento Administrativo nº 23/2020( SIMP 000381-174/2019), para apurar notícia do aluno S. C. S, matriculado no 4º
ano D, no Centro Integrado de Ensino Fundamental - CIEF, apresentando elevado índices de faltas.
3.3.199 E-DOC N° 07010078803202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo (SIMP n° 000106-081/2020), para acompanhamento das medidas de prevenção adotadas na saúde pública no
Município de Redenção do Gurgueia-PI, com fins evitar a proliferação do COVID-19.
3.3.200 E-DOC N° 07010078807202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº (SIMP n° 000107-081/2020), no âmbito da 2° Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI, para acompanhamento das
medidas de prevenção adotadas na saúde pública no Município de Currais-PI, com fins evitar a proliferação do COVID-19 no âmbito daquela
municipalidade.
3.3.201 E-DOC N° 07010078820202099. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 07/2020 (SIMP 000173-267/2020), para acompanhamento do controle e Prevenção de Proliferação do
Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Vera Mendes/PI.
3.3.201 E-DOC N° 07010078821202033. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Inquérito Civil nº 06/2020(SIMP 000175-308/2019), instaurado tendo em mira a representação formulada por Raimundo Pereira dos Santos Filho,
na qual noticia que duas pessoas estão desmatando o açude situado na localidade Genipapeiro, zona rural de Sigefredo Pacheco-PI, com intuito
de fechar o mesmo.
3.3.202 E-DOC N° 07010078836202018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de declínio de atribuição da
Notícia de fato SIMP nº 002654-100/2019, que visa averiguar violação e garantir direitos fundamentais da menor Ana Sophia Nunes Oliveira da
Silva, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, caso fossem necessárias para a garantia dos direitos fundamentais.
3.3.203 E-DOC N° 07010078854202083. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina -PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 18/2020( SIMP 144-161/2020), para recomendar o cancelamento do evento "Baile do Seca Lata", agendado para
o dia 21.03.2020, na cidade de Esperantina.
3.3.204 E-DOC N° 07010078868202013. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 17/2020( SIMP147-161/2020), tendo por objeto "Acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do
Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Joaquim Pires/PI".
3.3.205 E-DOC N° 07010078876202043. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina- PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 06/2020( SIMP 000171-267/2020), para Acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do
Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Itainópolis/PI.
3.3.206 E-DOC N° 07010078878202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 01/2017( SIMP 000041-267/2017), que versa sobre acordos firmados pelos municípios piauienses com a Eletrobras,
supostamente em valores calculados de forma errônea.
3.3.207 E-DOC N° 07010078880202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 05/2020( SIMP 000013-085/2020), que versa sobre acompanhamento de controle e prevenção de proliferação do
Coronavírus.
3.3.209 E-DOC N° 07010078886202089. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP nº 000986-369/2019, para apurar conduta omissiva reiterada por parte da Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Parnaíba, em virtude da ausência de resposta a ofício de reiteração de requisição ministerial.
3.3.210 E-DOC N° 07010078887202023. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de instauração de
instauração de Procedimento Administrativo n° 16/2020( SIMP 148-161/2020), para acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação
do Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Morro do Chapéu/PI.
3.3.211 E-DOC N° 07010078902202033. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
em Procedimento Administrativo nº 093/2019 (SIMP 000567-143/2019), tendo por objeto apurar suposta situação de vulnerabilidade social de
crianças.
3.3.212 E-DOC N° 07010078904202022. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de de conversão da notícia de
Fato em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 071/2019 (SIMP 000464-143/2019), que versa sobre assunto sigiloso.
3.3.213 E-DOC N° 07010078889202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina Maior-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 16/2020( SIMP 148-161/2020), acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do Coronavírus, no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Morro do Chapéu-PI.
3.3.214 E-DOC N° 07010078906202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 006/2020 (SIMP 000104-232/2020), para acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do
Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Parnaguá/Pl.
3.3.215 E-DOC N° 07010078908202019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Parnaguá-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 007/2020 (SIMP 000105-232/2020), para acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do Corona
vírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Riacho Frio/PI.
3.3.216 E-DOC N° 07010078910202081. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000092-393/2019, para acompanhar o cumprimento das cláusulas do acordo de não persecução penal.
3.3.216 E-DOC N° 07010078911202024. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prorrogação de
prazo do Procedimento SIMP nº 000092-093/2019, para companhar acordo de não persecução penal firmado nos autos do IP 147235.2018.8.18.0032.
3.3.217 E-DOC N° 07010078909202055. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo 113/2019(SIMP 000168-140/2019), instaurado a fim de analisar o caso da senhora Gislane Moreira de Sousa Bezerra, que
procurou o Ministério Público dando conta de que a Secretaria de Saúde de Barras estaria negando o direito ao transporte gratuito para
tratamento médico fora do domicílio para seu filho.
3.3.218 E-DOC N° 07010078926202092. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicando de recomendação
administrativa no Procedimento Administrativo, SIMP nº 000107-081/2020, que versa sobre prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus
(COVID-19).
3.3.219 E-DOC N° 07010078931202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativa nº 12/2020 (SIMP 000012-101/2017), ações necessárias para a adequação do local utilizado como destino final de resíduos sólidos
em um "lixão controlado" até a construção do respectivo aterro sanitário, visando prevenir ocorrência de danos ambientais irreparáveis, sob pena
de execução forçada da multa, sem prejuízo da responsabilidade penal e administrativa, nos termos da lei.
3.3.220 E-DOC N° 07010078929202026. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativa, no Procedimento Administrativo SIMP nº 000106-081/2020, que versa sobre prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus
(COVID-19).
3.3.221 E-DOC N° 07010078939202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
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Notícia de Fato nº 000289-100/2020, instaurada com a finalidade de averiguar descumprimento do Código de Posturas Municipais e da legislação
ambiental, objetivando a defesa da saúde, do sossego público e do meio ambiente do Noticiante e dos moradores circunvizinhos.
3.3.222 E-DOC N° 07010078946202063. Origem: Protocolo Geral do Ministério Público do ministério Público-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Procedimento Administrativo nº nº 02/2020( SIMP 000084-186/2020), visando acompanhar as ações dos Municípios de Simões,
Caridade do Piauí, Curral Novo do Piauí, Marcolândia e Caldeirão Grande do Piauí no combate e prevenção do Coronavírus.
3.3.223 E-DOC N° 07010078952202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Ajuizamento de
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa do Inquérito Civil Público SIMP nº 000199-237/2018, que versa sobre improbidade
administrativo.
3.3.224 E-DOC N° 07010078950202021. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras -PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito civil
nº 14/2020 (SIMP 000077-107/2020), com o fito de apurar e acompanhar as medidas que estão sendo adotadas pelo município de Oeiras/PI para
prevenção, controle e contenção de riscos à saúde da população, em decorrência do surto da doença causada pelo Coronavírus (COVID-19).
3.3.225 E-DOC N° 07010078953202065. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil n° 000157-237/2018, afim de apurar eventual sonegação de contribuição previdenciárias relativas a contratações
temporária com recursos do FUNDEB, FMS, FMAS e UMS, nos exercícios de 2010 2011, em Conceição Do Canindé-PI.
3.3.226 E-DOC N° 07010078954202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 000277-237/2018, para fins apurar acordo firmado pelos municípios piauienses com a Eletrobras, supostamente em
valores calculados de forma errônea, em prejuízo dos Municípios, por profissional contratado pela Associação Piauiense dos Municípios.
3.3.227 E-DOC N° 07010078955202054. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 000539-237/2018, que versa sobre a educação no município de Canindé-PI.
3.3.228 E-DOC N° 07010078956202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 000245-237/2018, Para fins de apurar ato de Improbidade administrativa por parte do Prefeito Municipal de Simplício
Mendes-PI.
3.3.229 E-DOC N° 07010078961202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 54/2019( SIMP 000597-267/20190), o qual noticia a ocorrência do crime tipificado no artigo 306 da Lei 9.503/97.
3.3.230 E-DOC N° 07010078961202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 31/2019( SIMP 000398-267/2019), PI, o qual noticia a ocorrência do crime tipificado no artigo 331 do Código
Penal e a contravenção penal do art. 42, III da LCP.
3.3.231 E-DOC N° 07010078961202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 38/2019( SIMP 000420-267/2019), que versa sobre companhamento do cumprimento do acordo de nãopersecução penal- acordante Ismar Jeremias de Moura
3.3.232 E-DOC N° 07010078961202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 49/2019 ( SIMP 000504-267/2019), que versa sobre Persecução penal - acordante Francisco Nerivaldo
Rodrigues Mendes.
3.3.233 E-DOC N° 07010078961202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 50/2019 (SIMP 000505-267/2019), que versa sobre acompanhamento do cumprimento de acordo de não
persecução penal acordante Francisco Eduardo Pereira Martins.
3.3.234 E-DOC N° 07010078973202036. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de Procedimento Administrativo
nº 007/2020( SIMP 000209-140/2019), instaurado a fim de analisar denúncia de improbidade administrativa, supostamente praticada pelo
presidente da Câmara dos Vereadores de Boa Hora - Piauí, o senhor Francisco Canuto de Carvalho Silva.
3.3.235 E-DOC N° 07010078986202013. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado- GAECO/PI. Assunto:
comunicação comunicar o arquivamento do Procedimento Administrativo nº 056/2019( SIMP 000109-216/2019), que versa sobre assunto
sigiloso.
3.3.236 E-DOC N° 07010078991202018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato nº 000963-085/2019, que versa sobre atraso no pagamento de seus vencimentos relativos ao mês de
setembro/2019, pela Secretaria municipal de Educação de Cristalândia do Piauí/Pl.
3.3.237 E-DOC N° 07010078994202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da notícia de
Fato nº 000052-083/2020, que versa sobre relatos de problemas frequentes nos terminais de autoatendimento da agência da Caixa Econômica
Federal de Corrente-PI.
3.3.238 E-DOC N° 07010078995202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras -PI. Assunto: comunicação de instauração do inquérito Civil
nº 15/2020 (SIMP 000079-107/2020), com o fito de apurar e acompanhar as medidas que estão sendo adotadas pelo município de Colônia do
Piauí/PI, para prevenção, controle e contenção de riscos à saúde da população, em decorrência do surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19).
3.3.39 E-DOC N° 7010078995202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras -PI. Assunto: comunicação de instauração do inquérito Civil nº
16/2020 (SIMP 000080-107/2020), com o fito de apurar e acompanhar as medidas que estão sendo adotadas pelo município de Santa Rosa do
Piauí/PI, para prevenção, controle e contenção de riscos à saúde da população, em decorrência do surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19).
3.3.240 E-DOC N° 7010078995202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras -PI. Assunto: comunicação de instauração do inquérito Civil
nº 17/2020 (SIMP 000081-107/2020), com o fito de apurar e acompanhar as medidas que estão sendo adotadas pelo município de São Francisco
do Piauí/PI, para prevenção, controle e contenção de riscos à saúde da população, em decorrência do surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19).
3.3.241 E-DOC N° 7010078995202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras -PI. Assunto: comunicação de instauração do inquérito Civil
nº 18/2020 (SIMP 000082-107/2020), com o fito de apurar e acompanhar as medidas que estão sendo adotadas pelo município de São João da
Varjota/PI, para prevenção, controle e contenção de riscos à saúde da população, em decorrência do surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19).
3.3.242 E-DOC N° 7010078995202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras -PI. Assunto: comunicação de instauração do inquérito Civil
nº 19/2020 (SIMP 000083-107/2020), com o fito de apurar e acompanhar as medidas que estão sendo adotadas pelo município de São Miguel do
Fidalgo/PI, para prevenção, controle e contenção de riscos à saúde da população, em decorrência do surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19).
3.3.243 E-DOC N° 7010078995202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras -PI. Assunto: comunicação de instauração do inquérito Civil
nº 20/2020 (SIMP 000084-107/2020),com o fito de apurar e acompanhar as medidas que estão sendo adotadas pelo município de Cajazeiras do
Piauí/PI, para prevenção, controle e contenção de riscos à saúde da população, em decorrência do surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19).
3.3.244 E-DOC N° 07010078997202095. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
fato em Procedimento Administrativo nº 21/2020, por meio de Portaria nº 42/2020 (SIMP 000391-174/2019), para acompanhar a expedição de
certidão de nascimento da criança L. L.
3.3.245 E-DOC N° 07010079003202058. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de conversão da notícia e
Fato nº 59/2019( SIMP 000782-267/2019), para apreciar ausência de alimentação do Sistema de Informação em Saúde para Atenção BásicaSISAB, por parte da Prefeitura do município de Isaías Coelho-PI.
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3.3.246 E-DOC N° 07010079008202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativa nº 6/2020( SIMP 000004-102/2020),Fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento do Conselho Tutelar do Município de
Floriano no ano de 2020.
3.3.247 E-DOC N° 07010079010202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 27/2018-B( SIMP 000704-089/2018), para acompanhar a criança Lurdes Emanueli da Conceição Silva.
3.3.248 E-DOC N° 07010079015202082. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000177-089/2019, que versa sobre abuso sexual.
3.3.250 E-DOC N° 07010079019202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior -PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 049/2015( SIMP 288-063/2015), com o objetivo de apurar supostas irregularidades na prestação de contas e de investigar ato de
improbidade administrativa.
3.3.251 E-DOC N° 07010079025202018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 27/2017( SIMP 000302-262/2018), instaurado com fito de acompanhar os menores Elizabete, Marciana, Juliana, Mariana e
Manoel Sousa Costa.
3.3.252 E-DOC N° 07010079026202062. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 02/2020( SIMP 000084-186/2020), visando acompanhar as ações dos Municípios de Simões, Caridade do Piauí, Curral Novo do
Piauí, Marcolândia e Caldeirão Grande do Piauí no combate e prevenção do Coronavírus.
3.3.253 E-DOC N° 07010079027202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação arquivamento da Notícia de
Fato nº 000025-083/2020, que versa sobre requerimento da empresa equatorial.
3.3.254 E-DOC N° 07010079027202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação arquivamento da Notícia de
Fato nº 000034-083/2019, que versa sobre termo de declarações.
3.3.255 E-DOC N° 07010079027202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação arquivamento da Notícia de
Fato nº 000039-831/2020, que versa sobre pane em omissão de notas fiscais.
3.3.256 E-DOC N° 07010079028202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 25/2020 (SIMP 000033-140/2020), com o fim de acompanhar as medidas de controle e prevenção de proliferação do
Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do Município de Boa Hora - Piauí.
3.3.257 E-DOC N° 07010079030202021. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 006/2020 (SIMP 000014-085/2020), para acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do
Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Cristalândia do Piauí/PI.
3.3.258 E-DOC N° 07010079035202053. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente -PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 007/2020 (SIMP 000015-085/2020), para acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do
Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Sebastião Barros/PI.
3.3.259 E-DOC N° 07010079036202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 47/2020 (SIMP 000039-101/2020), para fiscalizar, acompanhar e garantir a realização de todas as medidas
técnicas e administrativas, no âmbito do município de Francisco Ayres, para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, de
importância internacional, decorrente do novo coronavírus, classificada como pandemia.
3.3.260 E-DOC N° 07010079045202099. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instaurar Procedimento
Administrativo nº 25/2020 (SIMP: 000163-174/2020), para acompanhar e fiscalizar aquisições públicas emergenciais de produtos e serviços de
saúde em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19) no município de São João da Fronteira - PI.
3.3.261 E-DOC N° 07010079045202099. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instaurar Procedimento
Administrativo nº 24/2020 (SIMP: 000162-174/2020) para acompanhar e fiscalizar aquisições públicas emergenciais de produtos e serviços de
saúde em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19) no município de Piracuruca.
3.3.262 E-DOC N° 0 07010079045202099. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instaurar Procedimento
Administrativo nº 26/2020 (SIMP: 000164-174/2020) para acompanhar e fiscalizar aquisições públicas emergenciais de produtos e serviços de
saúde em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19), no município de São José do Divino - PI.
3.3.263 E-DOC N° 07010079046202033. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativa no Procedimento Administrativo nº 24/2020( SIMP 000162-172/2020), que tem por finalidade acompanhar e fiscalizar aquisições
públicas emergenciais de produtos e serviços de saúde em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19) no município de Piracuruca.
3.3.264 E-DOC N° 07010079046202033. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativa no Procedimento Administrativo nº 25/2020(SIMP 000163-172/2020), que tem por finalidade acompanhar e fiscalizar aquisições
públicas emergenciais de produtos e serviços de saúde em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19) no município de São João da
Fronteira - PI.
3.3.265 E-DOC N° 07010079046202033. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativa no Procedimento Administrativo nº 26/2020( SIMP 000164-172/2020), que tem por finalidade acompanhar e fiscalizar aquisições
públicas emergenciais de produtos e serviços de saúde em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19) no município de São José do Divino
- PI.
3.3.266 E-DOC N° 07010079047202088. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de Ação Civil Pública no
Inquérito Civil nº 04/2013( SIMP 000128-186/2016), que versa sobre improbidade administrativa.
3.3.267 E-DOC N° 07010079048202022. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo, SIMP nº 000035-101/2020, para fiscalizar, acompanhar e garantir a realização de todas as medidas técnicas e
administrativas, no âmbito do município de São José do Peixe, para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, de
importância internacional, decorrente do novo coronavírus, classificada como pandemia.
3.3.268 E-DOC 07010079054202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Administrativo SIMP nº 000136-164/2020, a fim de que seja regulamentado o funcionamento do Conselho Tutelar do município de Batalha na
forma de sobreaviso e adotadas as medidas preventivas ao COVID - 19.
3.3.269 E-DOC N° 07010078970202019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 091/2019 (SIMP 000154-140/2019), instaurado a fim de analisar o caso da senhora Elane Ferreira Costa, que procurou o
Ministério Público dando conta de que a Secretaria de Saúde de Barras estaria negando o direito ao transporte gratuito para tratamento médico
de seu filho em Teresina.
3.3.270 E-DOC N° 07010079056202079. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 92/2019(SIMP 000155-140/2019), instaurado a fim de analisar o caso da senhora Maria Arlene de Sousa Moraes, que necessita
que seja fornecido transporte para tratamento fora do domicílio e medicamentos para sua filha, Mara Gabrielly de Moraes Pereira, uma vez que a
família não tem recursos para arcar com as despesas
3.3.271 E-DOC N° 07010079080202016. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 54/2018( SIMP 001100-089/2018), instaurado para acompanhar os adolescentes Francisco Kawan de Sousa
Santana, Lailson Silva de Sousa e Pedro Victor de Sousa Carvalho.
3.3.272 E-DOC N° 07010079074202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 012/2017( SIMP 000052-063/2017), com o objetivo de apurar supostas irregularidades na prestação de contas e de ato de
investigar ato de improbidade administrativa.
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3.3.273 E-DOC N° 07010079085202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 27/2020, por meio da Portaria nº 48/2020 (SIMP 000165-174/2020), que tem como assunto: Acompanhar e
fiscalizar o manuseio de cadáveres com óbitos suspeitos ou confirmados por COVID-19 e o descarte dos respectivos tecidos humanos retirados,
líquidos corpóreos e material infectante diverso no município de Piracuruca - PI.
3.3.274 E-DOC N° 07010079085202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 28/2020, por meio da Portaria nº 49/2020 (SIMP 000166-174/2020) ,que tem como assunto: manuseio de
cadáveres com óbitos suspeitos ou confirmados por COVID-19 e o descarte dos respectivos tecidos humanos retirados, líquidos corpóreos e
material infectante diverso no município de São João da Fronteira - PI.
3.3.275 E-DOC N° 07010079085202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo, nº 29/2020, por meio da Portaria nº 50/2020(SIMP 000167-174/2020), que tem como assunto acompanhar e
fiscalizar o manuseio de cadáveres com óbitos suspeitos ou confirmados por COVID-19 e o descarte dos respectivos tecidos humanos retirados,
líquidos corpóreos e material infectante diverso no município São José do Divino - PI.
3.3.276 E-DOC N° 07010079090202043. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP nº 000124-004/2019, com atuação na defesa do consumidor, com o objetivo de acompanhar
o cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre a Kalor Produções Propaganda e Marketing LTDA e o
Ministério Público do Estado do Piauí para fins de realização do evento Garota Vip, dia 15 de agosto, em Teresina-PI.
3.3.277 E-DOC N° 07010079092202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação do instauração do
Procedimento Investigatório Criminal nº 001/2020 (SIMP 000142-173/2020), que versa sobre não cumprimento da medida de isolamento.
3.3.278 E-DOC N° 07010079091202098. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000135-004/2019, que versa sobre acompanhamento do cumprimento das cláusulas firmadas por meio de
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC celebrado com o Teresina Empreendimentos Hoteleiros LTDA.
3.3.279 E-DOC N° 07010079094202021. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 050/2019(SIMP 000072-140/2019), instaurado a fim de analisar o conteúdo de relatório apresentado pelo Ministério da
Transparência e Controladoria Geral da União, dando conta de suposta irregularidade na aplicação de recursos federais no Município de Boa
Hora / Piauí.
3.3.280 E-DOC N° 07010079109202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo, SIMP 000062-102/2019,com o objetivo de apurar situação de abandono material e familiar, bem como negligência e
maus tratos à criança D.R.M.A, por parte de sua genitora a Sra. Adelina Marques de Almeida, na cidade de Campo Grande/MS.
3.3.281 E-DOC N° 07010079110202086. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato de SIMP nº 000062-102/2019, que versa sobre consulta apresentada pelo prefeito de floriano, Joel Rodrigues da Silva, consistente no
pedido de manifestação formal acerca da possibilidade de executar e concretizar, neste ano eleitoral, processo de regularização fundiária,
conforme previsto na legislação.
3.3.282 E-DOC N° 07010079115202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 05/2020( SIMP 000174-267/2020), com o objetivo de acompanhar o surgimento e propagação do COVID-19 no
município de Isaías Coelho-PI.
3.3.283 E-DOC N° 07010079116202053. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 50/2018( SIMP 000492-267/2018), para acompanhamento da menor Aline da Silva Neri.
3.3.284 E-DOC N° 07010078611202045. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 01/2020( SIMP 000151-142/2020), para realizar o controle externo da atividade policial quanto às requisições.
3.3.285 E-DOC N° 07010079125202044. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de Procedimento Administrativo
nº 02.2020( SIMP 000156-142/2020), que tem como objeto acompanhar a atuação da 2ª Cia do 16º Batalhão da Polícia Militar de União/PI e dos
Policiais Militares lotados na Comarca de Lagoa Alegre tocante a registro de ocorrência de possíveis crimes de crimes de Epidemia (art. 267 do
Código Penal) Infração de Medida Sanitária (art.268 do Código Penal), Desobediência (art. 330 do Código Penal) e/ou Desacato (art. 331 do
Código Penal).
3.3.286 E-DOC N° 07010079126202099. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
Procedimento Administrativo nº 05/2019 (SIMP 000163-201/2019), instaurado para acompanhamento dos atos relativos ao processo de escolha
dos Conselheiros Tutelares do Município de Cristino Castro-PI.
3.3.287 E-DOC N° 07010079129202022. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 06/2019(SIMP 000162-201/2019), instaurado para acompanhamento dos atos relativos ao
processo de escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Palmeira do Piauí-PI.
3.3.288 E-DOC Nº 07010079130202057. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativa no procedimento Administrativa nº 18/2020(SIMP 000174-101/2019), com a finalidade de fiscalizar, acompanhar e garantir o
funcionamento do Hospital Municipal Esperança Garcia, Município de Nazaré do Piauí.
3.3.289 E-DO Nº 07010079131202018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior - PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
inquérito Civil nº 067/2014( SIMP 000111-063/2014), com o objetivo de apurar supostas irregularidades na prestação de contas e de ato de
investigar ato de improbidade administrativa, perpetrado por Paulo Cesar de Sousa Martins, ex-prefeito municipal de Campos Maior/PI, a qual no
exercício de 2014, teria mantido em seu quadro de funcionários pessoas sem a devida aprovação em concurso público, de acordo com o Tribunal
de Contas do Estado do Piauí.
3.3.290 E-DOC Nº 07010079135202081. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil n° 28/2014( SIMP 000133-063/2014), com o objetivo de apurar supostas irregularidades na prestação de contas e de ato de
investigar ato de improbidade administrativa, perpetrado por João Félix De Andrade Filho, ex-prefeito municipal de Campo Maior/PI, no exercício
de 2009.
3.3.291 E-DOC Nº 07010079136202024. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de
Fato SIMP nº 000329-100/2020, que versa sobre reclamação.
3.3.292 E-DOC Nº 07010079139202068. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de Instauração do
Procedimento Administrativo nº 02/2020 (SIMP 000009-107/2020), com o fito de acompanhar a regularização da alimentação do Sistema de
Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) pelos Agentes Comunitários de Saúde do município de Oeiras/PI.
3.3.293 E-DOC Nº 07010079162202052. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP nº 000.112.083/2020, que versa sobre improbidade administrativa.
3.3.294 E-DOC Nº 07010079095202076. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do procedimento
Administrativo SIMP nº 000470-361/2020, tendo por objeto acompanhar a realização de Correição Ordinária na 6ª Promotoria de Justiça de
Picos, conforme determinação contida no art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.º 01, de 13 de janeiro de 2017.
3.3.295 E-DOC Nº 07010079166202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº nº 53/2018-B( SIMP 001097-089/2018), que versa sobre situação de risco.
3.3.296 E-DOC Nº 07010079170202015. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 23/2017( SIMP 000301-262/2018), para acompanhamento de menores.
3.3.297 E-DOC Nº 07010079174202087. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 08/2020( SIMP 000006-102/2020), cujo objeto é fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento do Conselho Tutelar
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do Município de São José do Peixe/PI no ano de 2020.
3.3.298 E-DOC Nº 07010079174202087. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 10/2020( SIMP 000008-102/2020), para fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento do Conselho Tutelar do
Município de Francisco Ayres/PI no ano de 2020.
3.3.299 E-DOC Nº 07010079175202021. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 30/2020, por meio da Portaria nº 51/2020(SIMP 000168-174/2020), que tem como assunto: acompanhar e
fiscalizar o controle de proliferação do coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde do município de Piracuruca - PI.
3.3.300 E-DOC Nº 07010079175202021. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 31/2020, por meio da Portaria nº 52/2020(SIMP: 000169-174/2020), que tem como assunto: acompanhar e
fiscalizar o controle de proliferação do coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde do município de São João da Fronteira- PI.
3.3.301 E-DOC Nº 7010079175202021. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 32/2020, por meio da Portaria nº 53/2020(SIMP 000170-174/2020), que tem como assunto: acompanhar e
fiscalizar o controle de proliferação do coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde do município de São José do Divino - PI.
3.3.302 E-DOC Nº 07010079178202065. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 069/2014( SIMP 000243-063/2014), com o objetivo de apurar supostas irregularidades na prestação de contas e de ato de
investigar ato de improbidade administrativa, perpetrado por Raimundo Martins Sampaio, ex-prefeito municipal de Sigefredo Pacheco/PI.
3.3.303 E-DOC Nº 07010079180202034. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo SIMP n° 000032-101/2020, para acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o
Ministério Público Estadual e o Município de Nazaré do Piauí, cujo objeto é a realização de várias ações visando garantir a realização de políticas
públicas, na área de educação, necessárias para o aumento do IDEB no Município compromissário.
3.3.304 E-DOC Nº 07010079220202048. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 01/2017( SIMP 000294-088/2016), para fiscalizar possível irregularidade no fornecimento de energia elétrica nas localidades:
Alagoinha, Fazenda Nova, Saquinho da Torta e Gostoso, pertencentes ao Município de Aroeiras do Itaim/PI.
3.3.305 E-DOC Nº 07010079221202092. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de conversão do Inquérito Civil nº
01/2019 em Procedimento Administrativo( SIMP 000378-262/2018), com o objeto de acompanhar e fiscalizar a garantia dos serviços educativos
aos alunos da zona rural do Município de Francisco Santos/PI.
3.3.306 E-DOC Nº 07010079223202081. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do Procedimento
Administrativo nº SIMP 000028-089/2019, para acompanhar o cumprimento de cláusulas de Termo de Ajustamento de Conduta, firmado pelo
município de São José do Piauí perante o Ministério Público do Estado do Piauí.
3.3.307 E-DOC Nº 07010079224202026. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 91/2019-B, SIMP 000998-361/2019, instaurado para acompanhar a criança.
3.3.308 E-DOC Nº 07010079230202083. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Procedimento Administrativo nº 011/2019( SIMP 000014-063/2019), instauração e instrução dos procedimentos administrativos é de
responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro do Ministério Público investido da atribuição para propositura da ação civil
pública.
3.3.309 E-DOC Nº 07010079229202059. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativa no Procedimento Administrativo nº 10/2020 (SIMP 000152-150/2020), que versa sobre coronavírus.
3.3.310 E-DOC Nº 07010079229202059. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativa no Procedimento Administrativo nº 09/2020(SIMP 000151-150/2020) que versa sobre coronavírus.
3.3.311 E-DOC Nº 07010079235202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000243-089/201, instaurado para acompanhar/fiscalizar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do
Município de Bocaina-PI.
3.3.312 E-DOC Nº 07010079235202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000248-089/2019, instaurado para acompanhar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município
de Paquetá do Piauí-PI.
3.3.313 E-DOC Nº 07010079237202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 008/2020( SIMP 115-156/2020), visando acompanhar as ações dos Municípios de Altos, Coivaras e Pau D' Arco e da Secretaria
Municipal de Saúde e Saneamento no combate e prevenção do Coronavírus.
3.3.314 E-DOC Nº 07010079238202041. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos -PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 69/2018-B( SIMP 001322-089/2018), instaurado para acompanhar a criança Marcelo de Carvalho Moura.
3.3.315 E-DOC Nº 07010079241202063. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
procedimento Administrativo nº 01/2018(SIMP 000068-063/2018), instaurado com o objetivo de acompanhar a elaboração do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Sigefredo Pacheco/PI, no âmbito do Convênio nº 02/2015, firmado entre a Funasa e a Secretaria das Cidades do Estado
do Piauí.
3.3.316 E-DOC Nº 07010079245202041. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do pro irregular do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000881-361/2020, para acompanhar e fiscalizar as políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria de
Justiça do Estado do Piauí - SEJUS, bem como pela Diretoria da Penitenciária Feminina Adalberto de Moura Santos, durante a pandemia
COVID-19.
3.3.317 E-DOC Nº 07010079255202087. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação instauração do Procedimento
Administrativo nº 33/2020, por meio da Portaria nº 54/2020 (SIMP 000173-174/2020), que tem como assunto: acompanhar e fiscalizar a
instalação ou reordenamento dos serviços assistenciais de prestação contínua destinados às pessoas em situação de rua durante a pandemia do
COVID-19 no município de Piracuruca - PI.
3.3.318 E-DOC Nº 07010079255202087. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação instauração do Procedimento
Administrativo nº 34/2020, por meio da Portaria nº 55/2020 (SIMP 000174-174/2020), que tem como assunto: acompanhar e fiscalizar a
instalação ou reordenamento dos serviços assistenciais de prestação contínua destinados às pessoas em situação de rua durante a pandemia do
COVID-19 no município de São João da Fronteira- PI.
3.3.319 E-DOC N 007010079255202087. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação instauração do
Procedimento Administrativo nº 35/2020, por meio da Portaria nº 56/2020 (SIMP: 000176-174/2020), que tem como assunto: acompanhar e
fiscalizar a instalação ou reordenamento dos serviços assistenciais de prestação contínua destinados às pessoas em situação de rua durante a
pandemia do COVID-19 no município de São José do Divino - PI.
3.3.320 E-DOC Nº 07010079257202076. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca -PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 36/2020, por meio da Portaria nº 57/2020(SIMP 000179-174/2020), que tem como assunto acompanhar e
fiscalizar a continuidade do fornecimento de alimentação escolar durante a suspensão das aulas no período da pandemia do COVID-19 no
município de Piracuruca - PI
3.3.321 E-DOC Nº 07010079257202076. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca -PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 37/2020, por meio da Portaria nº 58/2020(SIMP: 000181-174/2020), que tem como assunto acompanhar e
fiscalizar a acompanhar e fiscalizar a continuidade do fornecimento de alimentação escolar durante a suspensão das aulas no período da
pandemia do COVID-19 no município de São João da Fronteira - PI.
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3.3.322 E-DOC Nº 07010079257202076. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca -PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 38/2020, por meio da Portaria nº 59/2020(SIMP: 000172-174/2020), que tem como assunto: acompanhar e
fiscalizar a continuidade do fornecimento de alimentação escolar durante a suspensão das aulas no período da pandemia do COVID-19 no
município de São José do Divino - PI.
3.3.323 E-DOC Nº 07010079260202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Investigatório Criminal nº 13/2019(SIMP 000484-191/2019), para apurar suposta prática de crime de tipificados na Lei de
Licitações.
3.3.324 E-DOC Nº 07010079260202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Investigatório Criminal nº 17/2019 (SIMP 000536-191/2019), para apurar suposta prática de crime tipificado na Lei nº
8.666/93.
3.3.325 E-DOC Nº 07010079260202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Investigatório Criminal nº 25/2019 (SIMP 000681-191/2019), para apurar suposta prática de crime de responsabilidade.
3.3.326 E-DOC Nº 07010079261202034. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº Procedimento Administrativo nº 39/2020, por meio da Portaria nº 60/2020 (SIMP: 000184-174/2020), que tem
como assunto acompanhar e fiscalizar o funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, durante o período da pandemia
do COVID-19 no município de Piracuruca - PI.
3.3.327 E-DOC Nº 07010079261202034. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº Procedimento Administrativo nº 40/2020, por meio da Portaria nº 61/2020 (SIMP: 000185-174/2020), que tem
como assunto: acompanhar e fiscalizar o funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, durante o período da pandemia
do COVID-19 no município de São João da Fronteira - PI.
3.3.328 E-DOC Nº 07010079261202034. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº Procedimento Administrativo nº 41/2020, por meio da Portaria nº 62/2020 (SIMP: 000186-174/2020), que tem
como assunto: acompanhar e fiscalizar o funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, durante o período da pandemia
do COVID-19 no município de São José do Divino - PI.
3.3.329 E-DOC Nº 07010079267202011. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 03/2020( SIMP 000879-361/2020), para acompanhar a investigação da fuga de detentos na Penitenciária José de Deus Barros,
ocorrida no dia 26/03/2020.
3.3.330 E-DOC Nº 07010079290202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 75/2018(SIMP 000970-089/2018), instaurado com o fito de averiguar denúncia de inacessibilidade ao transporte
escolar municipal pelo menor Marcos William de Sá Bezerra.
3.3.331 E-DOC Nº 07010079291202041. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Procedimento Investigatório Criminal nº 006/2019( SIMP 00426-063/2015), que versa sobre notícia de desobediência a ordem judicial
emanada do TJ/PI, determinando a reabertura de escolas municipais na região de Campo Maior/PI.
3.3.332 E-DOC Nº 07010079293202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 03/2020( SIMP 1001-060/2020), para acompanhamento de menor.
3.3.331 E-DOC Nº 07010079292202095. Origem: 2º Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
nº 03/2020 (SIMP 000071-107/2020), com o fito de acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Terraço
Show nos autos do Inquérito Civil nº 18/2019 (SIMP nº 000030-107/2019) quanto a garantia do benefício de meia entrada aos estudantes, jovens
de baixa renda (ID JOVEM), aos idosos, e às pessoas com deficiência em consonância com a Lei 12.852/2013 e Decreto nº 8.537/2015.
3.3.332 E-DOC Nº 07010079295202029. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação instauração do Procedimento
Administrativo nº 42/2020, por meio da Portaria nº 63/2020 (SIMP 000187-174/2020), que tem como assunto: acompanhar e fiscalizar, durante a
pandemia do COVID-19, a suspensão das atividades comerciais em bares, restaurantes, clubes, academias, casa de espetáculo, clínicas de
estéticas e atividades de saúde bucal/odontológica, exceto aquelas relacionadas aos atendimentos de urgência e emergência, no município de
Piracuruca - PI.
3.3.333 E-DOC Nº 07010079294202084. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 02/2019 (SIMP 000375-174/2017), para acompanhar situação de risco em que se encontra o adolescente J. M. D.
S.
3.3.334 E-DOC Nº 07010079294202084. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 04/2020( SIMP 000271-174/2019), acompanhar a situação escolar de H. G. D. S. M., matriculado no 1º ano do
ensino fundamental, na Unidade Lino Celestino de Sousa, apresentando elevado índice de faltas.
3.3.335 E-DOC Nº 07010079294202084. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 11/2014(SIMP 00100-174/2016), verificar a adequação do Conselho Municipal de Saúde de São José do Divino à
Lei nº 8.142/90 e às disposições da Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho de Saúde, que revogou a Resolução nº 333/2003.
3.3.336 E-DOC Nº 07010079294202084. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 16/2019(SIMP 000387-174/2018), Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar possível situação de
maus-tratos contra criança.
3.3.337 E-DOC Nº 07010079297202018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca Maior -PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Notícia de Fato nº 04/2020( SIMP 001073-060/2019), que versa sobre situação de risco.
3.3.338 E-DOC Nº 07010079300202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 99/2019( SIMP 000123-308/2019), que tem como objetivo apurar a notícia anônima a qual noticia que a idosa,
Francisca Ribeiro da Rocha, vive em estado de vulnerabilidade, negligenciada pelos familiares.
3.3.339 E-DOC Nº 07010079298202062. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Ajuizamento de demanda
judicial no Procedimento Administrativo nº 42/2020(SIMP 000187-174/2020), que tem como assunto: acompanhar e fiscalizar, durante a
pandemia do COVID-19, a suspensão das atividades comerciais em bares, restaurantes, clubes, academias, casa de espetáculo, clínicas de
estéticas e atividades de saúde bucal/odontológica, exceto aquelas relacionadas aos atendimentos de urgência e emergência, no município de
Piracuruca - PI.
3.3.340 E-DOC Nº 07010079309202012. Origem: 2º Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de Conversão nº 014/2020( SIMP
676-156/2019), visando acompanhar a fixação de alimentos a atender a necessidade da criança Davi Lucas Simeão de Andrade.
3.3.341 E-DOC Nº 07010079296202073. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Procedimento Investigatório Criminal nº 06/2019( SIMP 426-063/2015), instaurado em razão da notícia de desobediência a ordem judicial
emanada do TJ/PI, determinando a reabertura de escolas municipais na região de Campo Maior/PI.
3.3.342 E-DOC Nº 07010079327202096. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativa no Procedimento Preparatório nº 52/2020( SIMP 000045-102/2020), que versa sobre improbidade administrativa.
3.3.343 E-DOC Nº 07010079332202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbues -PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 03/2020( SIMP 000087-208/2020), tendo como objeto o Acompanhamento do Controle e Prevenção de
Proliferação do Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria de Saúde do Município de Barreiras do
Piauí-PI.
3.3.344 E-DOC Nº 07010079331202054. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbues -PI. Assunto: comunicação de instauração do
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Procedimento Administrativo nº 02/2020( SIMP 000086-208/2020), tendo como objeto o Acompanhamento do Controle e Prevenção de
Proliferação do Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria de Saúde do Município de São Gonçalo do
Gurgueia-PI.
3.3.345 E-DOC Nº 07010079322202063. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbues -PI. Assunto: comunicação de instauração Procedimento
Administrativo nº 01/2020( SIMP 000085-208/2020), tendo como objeto o acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do
Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria de Saúde do Município de Gilbués.
3.3.346 E-DOC Nº 07010079334202098. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gilbues -PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 05/2020, (SIMP 000089-208/2020), como objeto o Acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do
Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria de Saúde do Município de Santa Filomena -PI.
3.3.347 E-DOC Nº 07010079338202076. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 04/2019 ( SIMP 000091-093/2019), para acompanhar o cumprimento das cláusulas do Acordo de Não Persecução Pena.
3.3.348 E-DOC Nº 07010079341202091. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Preparatório nº 51/2019( SIMP 297-090/2019), que versa sobre defesa do direito à educação (atendimento educacional especializado) para a
criança.
3.3.349 E-DOC Nº 07010079346202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000464-089/2019, que versa sobre investigação de paternidade.
3.3.350 E-DOC Nº 07010079349202056. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II -PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativa no Procedimento Administrativo SIMP nº 000151-182/2020, que versa sobre regulamentação de horário.
3.3.351 E-DOC Nº 07010079353202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 32/2019-B( SIMP 000221-089/20190, com fito de acompanhar os atos relativos ao processo de escolha dos membros do
Conselho Tutelar do município de Sussuapara-PI.
3.3.352 E-DOC Nº 07010079355202011. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000005-370/2020, para auxílio na execução de medidas de enfrentamento do Covid-19.
3.3.353 E-DOC Nº 7010079355202011. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000004-370/2020, para auxílio na execução de medidas de enfrentamento do Covid-19.
3.3.354 E-DOC Nº 07010079356202058. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000012-370/2020, para fiscalizar e acompanhar as ações do município de Santana do Piauí. no tocante à prevenção e
contenção da pandemia.
3.3.355 E-DOC Nº 07010079356202058. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000013-370/2020, para fiscalizar e acompanhar as ações do município de São Luís do Piauí-PI no tocante à prevenção e
contenção da pandemia.
3.3.356 E-DOC Nº 07010079357202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000486-100/2020, para averiguar omissão do Município de Floriano, via Secretaria Municipal de Educação, em
fornecer profissional de apoio escolar (Cuidador) à criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
3.3.357 E-DOC Nº 07010079358202047. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativo no Procedimento Preparatório nº 50/2020-SIMP 000043-101/2020, para averiguar se o município de Nazaré do Piauí, está
cumprindo a Lei Federal 12.244/2010, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de biblioteca em todas as instituições de ensino,
público e privadas, de todos os sistemas de ensino do País, e a Lei Federal nº Nº 4.084 de 1962.
3.3.358 E-DOC Nº 07010079360202016. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000007-370/2020, visando o acompanhamento das ações de prevenção e enfrentamento ao avanço do Coronavírus
(COVID-19).
3.3.359 E-DOC Nº 07010079360202016. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000008-370/2020, para fiscalizar e acompanhar as ações do município de São José do Piauí-PI no tocante à prevenção e
contenção da pandemia.
3.3.360 E-DOC Nº 7010079360202016. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de Instauração do presente
Procedimento Administrativo SIMP 000009-370/2020, para fiscalizar e acompanhar as ações do município de Bocaína-PI. Assunto: comunicação
de arquivamento de Inquérito Civil SIMP n° 479-166/2015, no qual se apura eventual prática de ato de improbidade administrativa por parte dos
gestores de Água Branca, Hugo Napoleão, Lagoinha e Hugo Napoleão que contratam diretamente advogados, com procedimentos de
inexigibilidade de licitação, para exercer atividades típicas de procurador do Município.
CONSELHOSUPERIORDOMINISTÉRIOPÚBLICO,EMTERESINA(PI), 04 DE NOVEMBRODE2020.
RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ/PI14092
PORTARIA PGJ/PI Nº 2031/2020 - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça DÉBORA MARIA FREITAS SAID, titular da 17ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 16ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 09 de novembro a 08 de dezembro de 2020, em razão das férias da
titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 03 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2032/2020 - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ALBERTINO RODRIGUES FERREIRA, titular da 20ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo
de suas funções, atuar junto a 1ª Turma Recursal dos juizados especiais cíveis e criminais de teresina, de 09 de novembro a 08 de dezembro de
2020, em razão das férias da Promotora de Justiça Ana Cristina Matos Serejo.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 03 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2039/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0005533/2020-14,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor MAURICIO LANDIM BATISTA DA COSTA, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Analista Ministerial - Área Processual, matrícula nº 275, do Padrão 05, Classe B para o Padrão 06, Classe B de sua carreira, conforme artigos 16
e 17 da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 23 de agosto de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2044/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais e,
CONSIDERANDOa decisão, em caráter liminar, proferida pelo Conselheiro Relator Luís Francisco Ribeiro, nos termos do Procedimento de
Gestão Administrativa (GEDOC nº 000043-226/2020),
RESOLVE
CONCEDER, de 20 de outubro a 18 de novembrode 2020, a prorrogação de 30(trinta) dias de licença para tratamento de saúde ao Promotor de
JustiçaRICARDO DE ALMEIDA PRADO FILHO, titular da 2º Promotoria de Justiça de Floriano, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei
Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993 c/c a Resolução 06/2018 - CSMP/PI.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 20/10/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2045/2020
A PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
ADIAR, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias do Promotor de Justiça
RICARDO DE ALMEIDA PRADO FILHO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Floriano, referentes ao 2º período do exercício de 2020, previstas
para o período de 03 de novembro a 02 de dezembro de 2020, conforme a Portaria PGJ nº 1887/2020, que alterou a 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), 04 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2046/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MARIA DAS GRAÇAS DO MONTE TEIXEIRA, titular da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela Coordenação do Programa de Defesa do Consumidor/PROCON, de 03 de novembro a 02 de dezembro
2020, em razão das férias do Coordenador Nivaldo Ribeiro.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 03 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2047/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação contida no OFÍCIO - 0024717 - CPPT - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0014.0005440/2020-57,
RESOLVE
DESIGNAR, com efeitos retroativos, o servidor ANDRÉ CASTELO BRANCO RIBEIRO, matrícula nº 15243, para acompanhar o andamento das
obras de reforma na sede das Promotorias de Justiça de Altos, realizar vistoria no imóvel sede da Promotoria de Justiça de Alto Longá para
investigar as condições de infraestrutura, e explanar sobre a obra de manutenção predial da sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior à
empresa contratada e aos demais interessados, dia 23 de setembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2048/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0336.0004865/2020-82,
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inciso II, alínea "i", da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de Inelegibilidade), cumulado
com o art. 90 da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 (Estatuto dos Servidores do Estado do Piauí) e art. 1º, inciso II, do Decreto
estadual nº 15.248, de 02 de julho de 2013,
RESOLVE
CONCEDER licença para atividade política ao servidor ISMAEL BEZERRA NELSON, Técnico Ministerial, matrícula nº 355, prevista no art. 75,
inciso VI, c/c art. 90 do Estatuto dos Servidores do Estado do Piauí, do dia 15 de agosto de 2020 até o 15º (décimo quinto) dia seguinte ao dia da
eleição.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2049/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0004405/2020-12,
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RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL à servidora MARIA LUÍSA DA SILVA LIMA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista
Ministerial - Área Serviço Social, matrícula nº 151, do Padrão 07, Classe C para o Padrão 08, Classe C de sua carreira, conforme artigos 16 e 17
da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 15 de julho de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2050/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDO a solicitação do Promotor de Justiça Danilo Carlos Ramos Henriques, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Floriano,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça SILAS SERENO LOPES, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Barras, para atuar na audiência virtual
referente ao processo nº 0000860-41.2020.8.18.0028, de atribuição da 4ª Promotoria de Justiça de Floriano, pautada para a data de 04 de
novembro de 2020, às 10:00 horas.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2051/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0005162/2020-40,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL à servidora ROSELAINE SILVA DE LIMA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 281, do Padrão 05, Classe B para o Padrão 06, Classe B de sua carreira, conforme artigos 16 e 17
da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 05 de setembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2052/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
parecer da Coordenadoria de Recuros Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0421.0006442/202072,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE NOVEMBRO/2020
TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

21

17ª Promotoria de Justiça de Teresina

Leylane Emanuelle Araújo de Carvalho*

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2053/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
parecer da Coordenadoria de Recuros Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0006363/202037,
RESOLVE
ADIAR a concessão de 01 (um) dia de folga ao servidor DANILO LEONI GUEDES NOGUEIRA, Técnico Ministerial, matrícula nº 375,
anteriomente concedida para o dia 17 de novembro de 2020, conforme Portaria PGJ/PI nº 1497/2020, para que seja fruída em 27 de novembro
de 2020, e CONCEDER 02 (dois) dias de folga, para serem fruídos nos dias 25 e 26 de novembro de 2020, como compensação em razão de
atuação nos dias 20 e 21 de junho de 2020, junto à Secretaria Regional de Bom Jesus/PI no acompanhamento de ações voltadas para o combate
do COVID-19.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2054/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
parecer da Coordenadoria de Recuros Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0006430/202071,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE OUTUBRO/2020
SEDE: PARNAÍBA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

30

2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Ronaldy Brasil Rebouças Sobrinho*

*Substituição de Servidor
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE NOVEMBRO/2020
SEDE: PARNAÍBA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR
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2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Ronaldy Brasil Rebouças Sobrinho*

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2055/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
EXONERAR RICHARDSON SOARES MOUSINHO, matrícula 330, Técnico Ministerial Administrativo, do cargo comissionado de Secretário
Executivo - CC02, junto à Sede das Promotorias de Justiça de Parnaíba, com efeitos retroativos ao dia 03 de novembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2056/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
NOMEAR JANIO VALENTE BARRETO, matrícula 339, Técnico Ministerial Administrativo, para exercer o cargo comissionado de Secretário
Executivo - CC02, junto à Sede das Promotorias de Justiça de Parnaíba, com efeitos retroativos ao dia 03 de novembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de novembro de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2059/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
ADIARad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí 30 (trinta) dias de férias daPromotora de Justiça
FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS,Coordenadora do Centro de Apoio Operacional, referentes ao 2º período do exercício de 2020,
anteriormente previstas para o período de 02 de novembro a 01 de dezembro de 2020, conforme escala publicada no DEMPPI n° 543, de
13/12/2019, alterada pela Portaria PGJ nº 1887/2020, ficando os30 (trinta) dias para usufruto em data oportuna.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 03/11/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de novembro de 2020
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI14091
Notícia de Fato nº 171/2020
SIMP 000786-310/2020
Objeto: SUPOSTA SITUAÇÃO DEGRADANTE DE ESPAÇO PÚBLICO APÓS REALIZAÇÃO DE CONVENÇÃO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após denúncia anônima encaminhada pelo aplicativo de mensagem instantânea Whatsapp
informando situação de degradação do patrimônio público após realização de convenção partidária da coligação do Dr. Alexandre Mendonça no
CEEP.
Com isso, solicitado informações a 12ª Gerência Regional de Educação do Estado do Piauí, esta respondeu prestando os esclarecimentos
solicitados (ID. 31988559), a qual destacamos o seguinte trecho:
Quanto aos fatos narrados pela denúncia anônima, esta gerência regional esclarece: I - Todos os gestores das escolas da rede estadual
jurisdicionadas à 12ª GRE foram orientados formalmente, através do Memo-Circular SEDUC-PI/UNAD nº 07/2020 (Processo SEI nº
11.015712/2020-56), sobre as responsabilidades dos partidos políticos ao usarem as instalações das escolas; II - Em conversa com o Sr. Edson
Batista Pereira, gestor da unidade de ensino referenciada na notificação CEEP Dep. Francisco Antônio Paes Landim Neto, para averiguação dos
fatos mencionados, foi relatado que a convenção partidária da coligação do Dr. Alexandre Mendonça, realizou-se no dia 12 de setembro de 2020,
no horário das 9h às 22h, no espaço da quadra esportiva da escola, cuja ornamentação como informado pela comissão organizadora constava de
balões, fitas, tecido de TNT e outros materiais, que comumente são manuseados pelos participantes do evento, ocasionando sujar o ambiente
com os detritos do material como ilustra a imagem apresentada nos autos da notificação; III - Em razão do horário de conclusão do evento, e por
tratar de um espaço que não está sendo usado diariamente, pois assim como as demais escolas da rede, essa instituição encontra-se com aulas
remotas, ficou acordado com a equipe organizadora do evento e o gestor da escola, que voltariam durante a semana para recolher as cadeiras
que haviam deixado e fazer a limpeza do espaço. Ação que não comprometeu o funcionamento administrativo do prédio nem as atividades
remotas da escola; IV - O gestor da escola afirma que não houve depredação ou degradação do espaço escolar, visto que a "sujeira" ocasionada
pela convenção continha: garrafas pequenas de água mineral, papéis, balões estourados, folhas de árvores levadas pelo vento, garranchos de
ninhos de passarinhos, já existentes no espaço, dentre outros, que foram retirados a base de vassoura e rodo pelo pessoal responsável pelo
evento, com a participação de duas (02) das zeladoras lotadas na própria escola, que receberam dos organizadores da convenção uma
gratificação para isto, por ser uma atividade externa ao expediente e atribuições.
Juntou documentos.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise minuciosa aos autos, extrai-se da resposta da 12ª Gerência Regional de Educação do Estado do Piauí que, em primeira análise, não
há degradação de patrimônio público referente a realização de convenção partidária no dia 12 de setembro de 2020, no CEEP Dep. Francisco
Antônio Paes Landim Neto.
Depreende-se das explicações, que houve um acordo entre a direção da escola onde ocorreu o evento e os representantes da coligação
partidária realizadora da convenção para que, em razão do horário avançado do término do evento, a limpeza fosse feita durante a semana.
Em imagens apresentadas pela 12ª GRE, a limpeza foi realizada e não há sinais de degradação no local, conforme ID. 31988559 - Doc.
3067366.
Portanto, por não vislumbrar ilicitude a ser apurada, o arquivamento é medida que se impõe.
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Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, inciso III, da Resolução nº 174,
de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacionalde Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí, 03 de novembro de 2020
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI14093
PORTARIA GPJSP nº 41/2020
Instaura o Procedimento Administrativo nº 21/2020, para acompanhar e fiscalizar a retomada das atividades escolares presenciais, no âmbito da
rede estadual, nos municípios de São Pedro do Piaui, Agricolândia, São Gonçalo do Piauí e Santo Antônio dos Milagres.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, 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 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 a 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 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 ao 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 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 que neste cenário crítico, os órgãos de controle e fiscalização, consoante as suas atribuições institucionais e o ordenamento
jurídico brasileiro, devem participar ativamente do processo, atuando de forma colaborativa, preventiva e indutora na mitigação dos efeitos
negativos da suspensão das aulas para os estudantes brasileiros;
CONSIDERANDO que as ações e serviços de educação são de relevância pública, sendo função institucional do Ministério Público zelar pelo seu
efetivo respeito, devendo tomar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias para preservá-los (art. 129, II e III c/c art. 197, CF e art.
5º, V, alínea "a", da Lei Complementar nº 75/93);
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público zelar pela correta aplicação dos recursos de financiamento da educação em consonância com
o art. 212 da Constituição Federal e artigos 68 e seguintes da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) que tratam dos recursos
financeiros destinados à educação;
CONSIDERANDO que por força da pandemia do Coronavírus e do estabelecimento da política de isolamento social como forma de conter o
avanço da COVID-19, houve suspensão das aulas presenciais em todos os estabelecimentos de ensino do Estado e do Município;
CONSIDERANDO que com o isolamento social, as crianças deixaram de contar com importantes atores de sua rede de apoio, em especial os
professores e demais profissionais da educação, que, como também revelam as estatísticas, estão entre os principais destinatários da revelação
espontânea da vítima acerca de situações de violência a que se veem submetidas e, ainda, são os profissionais que têm maiores condições de
detectar sinais de violência a partir do comportamento e de outros alertas emitidos pela criança ou adolescente, principalmente porque,
excetuados os familiares, costumam ser as pessoas de maior confiança para a criança e o adolescente;
CONSIDERANDO o Decreto Nº 19.219 que aprova o protocolo específico com medidas de prevenção e controle da disseminação do Sars-CoV-2
(Covid-19) para o setor relativo à Educação, e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Portaria SEDUC-PI/GSE nº 776/2020 que dispõe sobre as diretrizes para o retorno das atividades pedagógicas presenciais
na 3ª série do Ensino Médio (regular, integrado e VII etapa da EJA) nas escolas da rede pública estadual de ensino do Piauí, no ano letivo de
2020;
CONSIDERANDO a necessidade premente de adaptarmos as ações de todos os profissionais que compõe a Rede de Proteção, através de
estratégias e mecanismos diferenciados e adequados ao momentâneo distanciamento físico, com vistas ao cumprimento de nossa missão
constitucional de proteção integral às crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO o disposto no art. 8º da Portaria 174/2017/CNMP, que permite a instauração de Procedimento de Acompanhamento para
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições e apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais
indisponíveis;
RESOLVE INSTAURAR o Procedimento Administrativo nº 21/2020, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a retomada das atividades
escolares presenciais, nos municípios de São Pedro do Piauí, Agricolândia, São Gonçalo do Piauí e Santo Antônio dos Milagres,
DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1. Expedição de Ofício à 06ª Gerência Regional de Educação - GRE requisitando as seguintes informações: 1 - Lista de todas as escolas da
Regional e discriminação de quais vão retornar às atividades presenciais com seus respectivos planos de retorno; 2 - Apresentação de
mecanismos de inclusão para os alunos com deficiência;
2. Autuação e registro do presente procedimento, observando-se as disposições da Resolução CNMP nº 174/2017, fazendo constar como ÁREA
> Cível; CLASSE MP > 910031 - Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas => Procedimento Administrativo;
ASSUNTOS: 12612 - COVID-19 => QUESTÕES DE ALTA COMPLEXIDADE, GRANDE IMPACTO E REPERCUSSÃO; como REQUERENTE
Ministério Público do Estado do Piauí; e como REQUERIDO o Estado do Piauí;
3. Encaminhe-se cópia da presente Portaria para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
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Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC),
para conhecimento, conforme determina o art. 6º, 1º da Resolução nº 01/2018;
4. Junte-se cópia da publicação atinente à instauração do presente procedimento administrativo, assim que ocorrer, certificando a data;
5. Fica designado o Assessor Rodrigo Morais Leite para secretariar os trabalhos.
São Pedro do Piauí(PI), 03 de novembro de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 81/2020
Procedimento Administrativo nº 21/2020
SIMP 001276-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, 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 a 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 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 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 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 o Decreto Estadual nº 18.895/2020, de 19.03.2020, estabeleceu a situação de calamidade pública em todo o Estado e as
consequentes medidas de isolamento social, com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e de disseminação da COVID-19;
CONSIDERANDO que neste cenário crítico, os órgãos de controle e fiscalização, consoante as suas atribuições institucionais e o ordenamento
jurídico brasileiro, devem participar ativamente do processo, atuando de forma colaborativa, preventiva e indutora na mitigação dos efeitos
negativos da suspensão das aulas para os estudantes brasileiros;
CONSIDERANDO que as ações e serviços de educação são de relevância pública, sendo função institucional do Ministério Público zelar pelo seu
efetivo respeito, devendo tomar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias para preservá-los (art. 129, II e III c/c art. 197, CF e art.
5º, V, alínea "a", da Lei Complementar nº 75/93);
CONSIDERANDO que por força da pandemia do Coronavírus e do estabelecimento da política de isolamento social como forma de conter o
avanço da COVID-19, houve suspensão das aulas presenciais em todos os estabelecimentos de ensino do Estado e do Município;
CONSIDERANDO que com o isolamento social, as crianças deixaram de contar com importantes atores de sua rede de apoio, em especial os
professores e demais profissionais da educação, que, como também revelam as estatísticas, estão entre os principais destinatários da revelação
espontânea da vítima acerca de situações de violência a que se veem submetidas e, ainda, são os profissionais que têm maiores condições de
detectar sinais de violência a partir do comportamento e de outros alertas emitidos pela criança ou adolescente, principalmente porque,
excetuados os familiares, costumam ser as pessoas de maior confiança para a criança e o adolescente;
CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, publicada pelo Governo Federal que estabeleceu normas excepcionais
sobre o ano letivo da Educação Básica e do Ensino Superior, decorrentes das medidas de enfrentamento da situação de emergência de saúde
pública de que se trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO que a Lei 9.394/1996, dispõe em seu Artigo 23, § 2º, que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais,
inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei;
CONSIDERANDO os Decretos Estaduais nº 18.895, de 19 de março de 2020; nº 18.913, de 30 de março de 2020; nº 18.966, de 30 de abril de
2020; nº 19.085, de 07 de julho de 2020 e o nº 19.116, de 22 de julho de 2020; que suspenderam as aulas presenciais nas instituições de ensino
do Piauí, em razão da pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19 e reiteraram a necessidade de intensificar as ações de enfrentamento da
emergência de saúde, de forma primordial, resguardando o interesse da coletividade na prevenção do contágio e no combate à propagação do
vírus; suspensão de aulas;
CONSIDERANDO o Parecer n° 05/2020 CNE/CP, que apresenta sugestões às redes e sistemas de ensino para o cumprimento da carga horária
letiva, categorizando-as em 3 alternativas: a) reposição de carga horária de forma presencial ao final do período de emergência; b) cômputo da
carga horária de atividades pedagógicas não presenciais, ministradas durante a suspensão de aulas presenciais; e c) cômputo na carga horária
de atividades pedagógicas não presenciais realizadas de forma concomitante com as aulas presenciais (mediação pedagógica da sala de aula
com o suporte de atividades não presenciais), isso, claro, quando do fim das medidas de isolamento social;
CONSIDERANDO a Resolução CEE/PI nº 087/2020, 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 o Parecer CNE/CP nº 11/2020, que estabelece orientações Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades
Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia;
CONSIDERANDO os Decretos Estaduais Nº 19.219 e 19.229/2020, que aprova e altera, respectivamente, o Protocolo Específico com Medidas
de Prevenção e Controle da Disseminação do Sars-CoV-2 (Covid-19) para o setor relativo à Educação, e dá outras providências;
CONSIDERANDO que o artigo 2º, § 1º, I do Decreto Estadual Nº 19.219/2020 autoriza o funcionamento, a partir do dia 22 de setembro de 2020,
das atividades educacionais presenciais relativas ao 3º (terceiro) ano do Ensino Médio e a turmas preparatórias para o exame nacional do ensino
médio (Pré ENEM) que atenderem simultaneamente às condições do Protocolo Geral e do Protocolo Específico Nº 42;
CONSIDERANDO a Portaria SEDUC-PI/GSE nº 776/2020 que dispõe sobre as diretrizes para o retorno das atividades pedagógicas presenciais
na 3ª série do ensino médio (regular, integrado e VII etapa da EJA) nas escolas da rede pública estadual de ensino do Piauí no ano letivo de
2020;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
Página 29

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 750 Disponibilização: Quarta-feira, 4 de Novembro de 2020 Publicação: Quinta-feira, 5 de Novembro de 2020

pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93);
RESOLVE
RECOMENDAR à Ilustríssima Senhora Gerente da 6ª Gerência Regional de Ensino, Sra. Carla Goriete de Moura Lopes, que adote as seguintes
providências, no contexto da educação durante a pandemia da COVID - 19:
1. Apresente informações acerca das escolas que retornaram/retornarão às atividades presenciais, nos municípios de São Pedro do Piauí,
Agricolândia, São Gonçalo do Piauí e Santo Antônio dos Milagres e seus respectivos planos de retomada, em atenção ao estabelecido por meio
dos Decretos nº 19.219/2020; nº 19.229/2020 e da Portaria SEDUC - PI/GSE Nº 776/2020, assim como as medidas adotadas para o
cumprimento do Protocolo Específico Nº 042/2020;
2. Que sejam estabelecidas estratégias de inclusão dos alunos com deficiência e encaminhadas aos órgãos acima citados, no prazo de 10 dias.
Resolve, ainda, REQUISITAR que a destinatária informe a este Órgão Ministerial, no prazo 10 (dez) dias, sobre o acatamento ou não dos termos
desta Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail <pj.saopedro@mppi.mp.br> as
providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
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.
RESOLVE, por fim, designar o Senhor Rodrigo Morais Leite, Assessor desta Promotoria de Justiça, para secretariar os trabalhos, devendo
encaminhar cópia da presente Portaria para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como remeter cópias ao Conselho
Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC).
Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 03 de novembro de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
Promotor de Justiça

3.3. 71ª ZONA ELEITORAL - CAPITÃO DE CAMPOS/PI14094
Ministério Público Eleitoral
Promotoria Eleitoral da 71ª Zona/ Capitão de Campos - Estado do Piauí
RECOMENDAÇÃO ELEITORAL Nº 05/2020
Recomendação aos candidatos, Partidos Políticos e demais usuários da Justiça Eleitoral acerca das medidas a serem adotados para
cumprimento das regras sanitárias em prevenção e combate a COVID-19, segundo Orientação Normativa Conjunta PRE/PGJ/PI Nº
01/2020, de 25 de setembro de 2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de sua representante signatária, em exercício junto à 71ª Zona Eleitoral na cidade de Capitão de
Campos/PI, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar
Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais
disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO que 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, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem atos ilegais que maculem, viciem ou ocasionem desigualdade na disputa das eleições municipais que se avizinham;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO a situação excepcional que o mundo vivencia, em decorrência da Pandemia de Covid-19, que provocou alteração nas eleições
de 2020, exigindo que os membros do Ministério Público Eleitoral, os candidatos e partidos e a Justiça Eleitoral se adequem à nova realidade
imposta, em observância às regras sanitárias em prol da saúde pública;
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade prestada pelo Ministério Público Eleitoral e a necessidade de se assegurarem condições
mínimas para sua continuidade, compatibilizando-a com a preservação da vida e saúde de membros, advogados, servidores, demais agentes
públicos e cidadãos em geral;
CONSIDERANDO as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n.º 107/2020, de 2 de julho de 2020, em razão da pandemia da Covid-19,
adiando as eleições municipais de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO o que consta no inciso VI do artigo 1º da EC 107/2020, de que "os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela
legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária
estadual ou nacional";
CONSIDERANDO o Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual consta
orientações para candidatos, eleitores, colaboradores da justiça eleitoral e sociedade em geral, estabelecendo Medidas de Prevenção e Controle
da Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO a expedição da Recomendação Técnica nº 020/2020, pela Secretaria de Estado da Saúde, pela Superintendência de
Atenção Primária à Saúde e Municípios - SUPAT e pela Diretoria de Unidade de Vigilância sanitária estadual - DIVISA, que traça orientações
para realização de reuniões durante as campanhas eleitorais visando conter a disseminação da covid-19;
CONSIDERANDO a publicação do Parecer Técnico, de 18 de outubro de 2020, do Comitê de Operações Emergenciais do Piauí - COE/PI,
que estabelece orientações que alteram e complementam o Protocolo Específico nº 044/2020 e a Recomendação Técnica nº 20/2020, visando
conter a disseminação da Covid-19;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, aprovou o Protocolo Específico de Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO a Portaria PGE nº 1, de 14 de setembro de 2020, que estabelece orientações para o Ministério Público Eleitoral, no curso
das Eleições Municipais de 2020, relativas às medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (Covid-19);
CONSIDERANDO, consoante disposto no artigo 3º da Portaria PGE 01/2020, que "compete aos membros e servidores do Ministério Público
Eleitoral contribuir para normalidade do pleito, segurança do voto e liberdade democrática em observância às medidas higiênico-sanitárias que
minimizem o risco à saúde pública durante o trâmite do processo eleitoral, sem se furtar do exercício da função de fiscal do processo eleitoral";
CONSIDERANDO que o artigo 10 da Portaria PGE 01/2020 prevê que "os membros do Ministério Público Eleitoral deverão expedir
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recomendações aos partidos políticos e candidatos, para que, durante as campanhas e no dia das eleições, observem e cumpram as medidas
higiênico-sanitárias necessárias à prevenção de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), observadas as particularidade locais, consignadas
pelas autoridades competentes via decreto do Chefe do Poder Executivo estadual ou municipal, ou atos administrativos da Secretaria de Saúde
estadual ou municipal. Parágrafo único. Poderão os membros sugerir a adoção das seguintes medidas a que se refere o caput: I - evitar eventos
que ocasionem aglomeração de pessoas, como caminhadas, carreatas, comícios, reuniões; II - evitar o uso e compartilhamento de informes
impressos como cartilhas, jornais, santinhos, dando preferência ao marketing digital; III - observar os cuidados sanitários nos comitês ou locais de
reuniões político-partidárias, como distanciamento entre as pessoas, uso de máscaras faciais, disponibilização de álcool em gel para higienização
das mãos; IV - evitar o contato físico com o eleitor";
CONSIDERANDO que estamos em eleições municipais, sendo de atribuição dos Promotores Eleitorais o ajuizamento de eventuais ações
eleitorais cíveis, bem como, via de regra, a expedição de Recomendações aos candidatos, Partidos Políticos e demais usuários da Justiça
Eleitoral;
CONSIDERANDO a Orientação Normativa Conjunta PRE/PGJ/PI Nº 01/2020, da Procuradora-Geral de Justiça e do Procurador Regional
Eleitoral, de 25 de setembro de 2020, que dispõe acerca das medidas a serem adotadas para cumprimento das regras sanitárias por parte dos
candidatos, Partidos Políticos e demais usuários da Justiça Eleitoral e sobre a expedição de Recomendação pelos Promotores Eleitorais
oficiantes no Estado do Piauí.
RESOLVE,
RECOMENDAR (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) aos Candidatos, Partidos Políticos, Coligações e demais usuários da Justiça Eleitoral,
pertencentes a 71ª Zona Eleitoral o respeito ao Parecer Técnico, de 18 de outubro de 2020, do Comitê de Operações Emergenciais do Piauí COE/PI que enumera as seguintes orientações de cumprimento obrigatório:
1. Que todos os partidos políticos e candidatos se abstenham de promover, incentivar, realizar, participar ou permitir que se realize qualquer ato
de campanha que importe em aglomerações, como comícios, carreatas, passearas, caminhadas, bandeiraços, reuniões e eventos em geral
relacionados;
2. A campanha política democrática deverá ocorrer de forma virtual, sem que haja aglomerações e com menor risco de dano à saúde da
população;
3. As visitas de candidatos aos eleitores são permitidas, desde que, se siga as seguintes recomendações:
a) O candidato não seja acompanhado por mais de 5 apoiadores;
b) as visitas domiciliares ocorram sem a entrada dos candidatos e apoiadores no domicílio. A visita deve se limitar à área peri-domiciliar
(preferencialmente na área da frente do terreno);
c) todos deverão obrigatoriamente usar máscaras de proteção facial (candidatos, apoiadores e residentes nos domicílios visitados);
d) candidatos e apoiadores deverão portar obrigatoriamente álcool a 70%, para a higienização das mãos, antes da chegada aos domicílios e
entre um domicílio e outro;
e) candidatos não deverão permitir que as visitas se tornem "caminhadas políticas", não devem ser acompanhados por número de pessoas
superior ao estabelecido na alínea "a".
4. Todos os partidos políticos e candidatos orientem a seus apoiadores, colaboradores e eleitores a cumprirem todas as normas técnicas
definidas pelas autoridades sanitárias.
5. As recomendações acima referem-se a toda campanha eleitoral municipal de 2020, incluindo o segundo turno.
Quanto à eventual descumprimento das normas sanitárias, tem-se que, nos termos do artigo 11 da Portaria PGE 01/2020, "na fiscalização do
processo eleitoral no contexto da pandemia, poderão ser observadas as seguintes providências, respeitada a autonomia funcional dos membros:
I - fatos que se caracterizam como ilícitos eleitorais e simultaneamente sanitários: representação perante a Justiça Eleitoral com solicitação do
exercício do poder de polícia e, quando for o caso, multa, além do compartilhamento das informações com o membro oficiante na área de saúde,
para adoção das providências cabíveis quanto à inobservância das normas sanitárias; e II - fatos que configuram ilícitos sanitários, mas não
eleitorais: comunicação ao membro oficiante na área de saúde, para adoção das providências cabíveis quanto à inobservância das normas
sanitárias e, conforme o caso, representação à Justiça Eleitoral para limitação do ato, nos termos do art. 1º, § 3º, inciso VI, da Emenda
Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020".
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
1) Ao Juízo Eleitoral desta urbe, para ciência;
2) Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí e à Procuradoria Regional Eleitoral, para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI
e Diário Oficial da União, respectivamente;
3) Ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), do MPPI, para conhecimento e inserção em bancos
de dados;
4) Assessoria de Imprensa do MPPI, às rádios e blogues locais, para ampla divulgação.
Cumpra-se.
Capitão de Campos-PI, 30 de outubro de 2020.
Karla Daniela Furtado Maia Carvalho
Promotora Eleitoral da 71ª ZE/PI

3.4. 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14095
RECOMENDAÇÃO Nº 031/2020 - 28ª PJT
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP Nº 000122-029/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, em exercício na 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI,
no uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos arts. 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; art. 26,
incisos I, e art. 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e art. 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/1993;
CONSIDERANDO que foi instaurado, nesta 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, o Procedimento Administrativo SIMP nº 000122/0292020visando garantir o acompanhamento de políticas públicas voltadas à saúde das pessoas com deficiência nos Municípios de Teresina-PI e
Nazária-PI, no que tange à formatação de protocolo específico para o atendimento de pessoas com deficiência no contexto da Pandemia do Novo
Coronavírus (COVID-19), que garanta o atendimento prioritário, permanência de acompanhante em todas as fases do tratamento médicohospitalar, oferecimento de tecnologias assistivas e meios de comunicação acessíveis para todas as pessoas com deficiência que necessitem,
dentre outras especificidades a serem observadas pelo Município de Teresina-PI, através da FMS-Fundação Municipal de Saúde de Teresina-PI,
Município de Nazária-PI, via Secretaria Municipal de Saúde, e Estado do Piauí, via SESAPI-Secretaria Estadual de Saúde;
CONSIDERANDO que o CONEDE-Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência do Piauí, através do Ofício nº 09/2020 - e-mail
datado de 31.08.2020, solicitou proviências do Ministério Público Estadual sobre a inexistência de um protocolo de saúde no Município de
Teresina-PI (FMS) e Estado do Piauí (SESAPI) neste momento de Pandemia do Novo Coronavirus, que assegure às pessoas com deficiência o
atendimento prioritário e a permanência de acompanhante em todas as fases do seu tratamento médico-hospitalar, especialmente para as
pessoas com TEA-Transtorno do Espectro do Autismo e deficiência intelectual, assegurando, ainda, as demais tecnologias assistivas e
linguagens necessárias para a comunicação de todas as pessoas com deficiência;
CONSIDERANDO que as informações prestadas pelo CONEDE-PI foram ratificadas pela Sra. MARIA ROSÁLIA SOUSA OLIVEIRA, Presidente
da AMA-ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DO PIAUÍ, através de ligação telefônica realizada na data de 01.09.2020,e por ocasião da
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audiência realizada nesta 28ª Promotoria de Justiça em 24.09.2020, quando relatou dois casos de pessoas com deficiência que faleceram
vitimadas pela COVID-19 nesta Capital e não tiveram direito a acompanhante: a) a deficiente intelectual JANAÍNA RODRIGUES DE SOUSA,
com Sindrome de Down, foi internada no Hospital de Campanha do HUT durante 12 dias e faleceu em 09.08.2020; b) FELIPE ARAÚJO
BARROS, pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo, que foi internado no Hospital São Marcos e faleceu no dia 27.08.2020. Em ambos
os casos as famílias foram impedidas de realizar o acompanhamento;
CONSIDERANDO que no bojo de tal Procedimento, foram expedidos Ofícios aos Órgãos Públicos de Saúde, a nível municipal e estadual
requisitando informações acerca das diretrizes adotadas por tais Órgãos no que pertine à formatação de protocolo de saúde específico para o
atendimento de pessoas com deficiência durante a Pandemia da COVID-19 que garantisse o atendimento prioritário, a permanência de
acompanhante em todas as fases do tratamento médico hospitalar, a acessibilidade das instalações hospitalares e o oferecimento de tecnologias
assistivas e meios de comunicação acessíveis para todas as pessoas com deficiência que necessitem;
CONSIDERANDO que, ante a completa ausência de resposta pela SESAPI-Secretaria de Saúde do Estado do Piauí e pela Secretaria de
Saúde do Município de Nazária-PI, bem, ainda, pela apresentação de respostas lacônicas e pouco conclusivas pela FMS ao ofício expedido por
este Parquet, foi realizada no dia 24.09.2020, de forma remota, Audiência presidida por esta Promotora de Justiça, com a participação da
Coordenadora do CAODS/MPPI-Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde, Dra. Claudia Pessoa Marques da Rocha Seabra, de
entidades representativas dos direitos das pessoas com deficiência do Município de Teresina e do Estado do Piauí, bem como de representantes
das referidas pastas sanitárias municipais (Teresina-PI e Nazária-PI) e estadual (SESAPI-Estado do Piauí), representantes estas que, frise-se,
sequer souberam fornecer informações adequadas no âmbito do caso vertente;
CONSIDERANDO, ainda que, como encaminhamento da mencionada Audiência, foi definida a necessidade de colher informações, junto ao
COE-Comitê de Operações Emergenciais da FMS-Fundação Municipal de Saúde (FMS) e ao COE/PI-Centro de Operações de Emergências em
Saúde Pública do Estado do Piauí atinentes à adoção, ou não, pelo Município de Teresina e pelo Estado do Piauí, de medidas específicas
voltadas aos usuários pessoas com deficiência no atendimento médico-hospitalar no contexto da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que, para tanto, foram expedidos os Ofícios nº 554/2020-28ª PJT e nº 555/2020-28ª PJT, respectivamente ao COE-Comitê
de Operações Emergenciais da FMS-Fundação Municipal de Saúde (FMS) e ao COE/PI-Centro de Operações de Emergências em Saúde
Pública do Estado do Piauí, requisitando aos mesmos informações sobre: a) a existência de protocolo específico para atendimento, na rede
pública de saúde de sua competência, às pessoas com deficiência cometidas pela COVID-19; b) se vem sendo garantido o direito a
acompanhante para as pessoas com deficiência acometidas por COVID-19, seja por membro da família ou responsável legal, tanto no
atendimento ambulatorial quanto hospitalar, e de que forma, em caso positivo; e c) se são disponibilizados meios de comunicação acessíveis
como Intérpretes de Libras, documentação em Braille ou outras tecnologias assistivas para pessoas com deficiência internadas, ou antes da
internação hospitalar, na fase ambulatorial, tendo sido fixado o prazo de 05 (cinco) dias para encaminhamento, por aqueles COEs das
informações requisitadas por meio dos referidos ofícios, em razão da urgência de que se reveste a demanda sob enfoque;
CONSIDERANDO que, através de email encaminhado ao endereço eletrônico desta Promotoria de Justiça, tanto a SESAPI-Secretaria de Saúde
do Estado do Piauí, como a FMS-Fundação Municipal de Saúde confirmaram o recebimento dos sobrecitados ofícios requisitórios, tendo a
Assessoria Jurídica da SESAPI, por intermédio do endereço eletrônico assessoriajuridica@saude.pi.gov.br assim o feito em 28.09.2020, e a
Assessoria da Presidência da FMS, através do email presidencia.fms.teresina@gmail.com, em 07.10.2020;
CONSIDERANDO que a FMS, por meio do Ofício nº 2056/2020 GAB-PRES-FMS, solicitou a prorrogação, por 15 (quinze) dias úteis, do prazo
para o encaminhamento das informações requisitadas por esta Promotoria de Justiça no Ofício nº 554/2020-28ª PJT, tendo sido deferida tal
dilação;
CONSIDERANDO que a SESAPI vem se mantendo inerte ao cumprimento das requisições feitas pelo Ministério Público Piauiense no âmbito
deste Procedimento Administrativo de acompanhamento de políticas públicas, não tendo, até a presente data (23.10.2020), fornecido quaisquer
das informações requisitadas no bojo dos Ofícios nº 499/2020-28ª PJT, de 02.09.2020,nº 539/2020-28ª PJT, de 16.09.2020 e nº 555/2020-28ª
PJT, de 25.09.2020 a ela direcionados;
CONSIDERANDO o que demais consta no despacho prolatado no Procedimento Administrativo SIMP nº 000122/029-2020, sob ID 31981631 Doc. 3062644 (em apenso);
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 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, ainda, o disposto na Lei Federal nº 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 Novo Coronavírus responsável pelo surto de 2019/2020;
CONSIDERANDO o que a mesma Lei Federal nº 13.979/2020, em seu art. 3º, prevê como medidas para o enfrentamento da infecção o
isolamento, a quarentena, a determinação de realização compulsória de exames médicos, realização de testes laboratoriais, a coleta de amostras
clínicas, a vacinação e a submissão a tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo
Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a Lei Federal 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, as pessoas com deficiência são consideradas GRUPO DE RISCO da Pandemia do Novo Coronavírus, conforme LBILEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO (Lei Federal nº 13.146/2015) e RECOMENDAÇÃO Nº 031/2020 do Conselho Nacional de Saúde, datada de
30.04.2020:
LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO
Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a
promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua
inclusão social e cidadania.
Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados
pelo Congresso Nacional por meio doDecreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no§ 3º do
art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e
promulgados peloDecreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno.
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Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o
qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas.
Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações
abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida;
III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que
objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida,
visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social;
IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o
gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à
informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em:
e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em
igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas;
VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido,
quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e
oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais;
Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de
discriminação.
§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o
propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de
pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.
§ 2º A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa.
Art. 5º A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e
tratamento desumano ou degradante.
Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada nocaputdeste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o
adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência.
Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao
trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à
informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária,
entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e
das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.
Art. 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida.
Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada
vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança.
Art. 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS,
garantido acesso universal e igualitário.
Art. 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
§ 1º As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e
inclusivos.
§ 2º A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de
trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor.
§ 3º É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição.
Art. 35. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da
pessoa com deficiência no campo de trabalho.
Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer
seus direitos de cidadania e de participação social.
CONSIDERANDO que o art. 22 da Lei Brasileira de Inclusão assegura à pessoa com deficiência internada ou em observação o direito a
acompanhante ou a atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência
em tempo integral, sendo DIREITO da pessoa com deficiência internada dispor de acompanhante, e não mera faculdade;
CONSIDERANDO que a RECOMENDAÇÃO Nº 031/2020 do Conselho Nacional de Saúde, elaborada em conformidade com a LBI, a Convenção
da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Decreto Legislativo nº 186/ 2008), inclui as pessoas com
deficiência no grupo de risco da mencionada Pandemia, verberando o seguinte:
"'Considerando que a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBI), que tem como base
a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, destina-se a "assegurar e a promover, em condições de
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania';
'Considerando que a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, institui a Política Nacional de Proteção da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista (TEA), e considera as pessoas com TEA pessoas com deficiência para todos os efeitos legais';
'Considerando a Medida Provisória nº 936/2020, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre
medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública e a Proposta do Ministério Público do Trabalho de
Emenda a esta MP';
'Considerando a Nota Técnica Conjunta nº 07/2020, do Ministério Público do Trabalho, que dispõe sobre a sua atuação em face das medidas
governamentais de contenção da pandemia da COVID-19 para trabalhadoras e trabalhadores com deficiência';
'Considerando as recomendações constantes na publicação 'Considerações sobre pessoas com deficiência durante o surto de COVID-19',
feitas pela Organização Pan Americana da Saúde (OPAS), em março de 2020';
'Considerando que as pessoas com deficiência podem ter maior risco de contrair a COVID-19 em razão de obstáculos à implementação
de medidas básicas de contenção da doença, tais como: 1. pias e lavatórios de mãos fisicamente inacessíveis ou dificuldade física em
esfregar as mãos adequadamente; 2. dificuldade em manter o distanciamento social devido a necessidades adicionais de apoio por se encontrar
em instituições de saúde, residências terapêuticas e inclusivas, em serviços de acolhimento institucional, centros de acolhida ou Instituições de
Longa Permanência para Idosos, ou necessidade de assistência de terceiros ou de atendente pessoal para direcionamento, transferências ou
atividades básicas da vida diária; 3. necessidade de se apoiar em objetos para obter informações sobre o ambiente ou para apoio físico; 4.
dificuldades no acesso aos cuidados de saúde e a informações de saúde pública; 5. problemas de saúde preexistentes relacionados à função
respiratória e do sistema imune, doenças cardíacas ou diabetes; 6. uso de tecnologias assistivas como bengalas, muletas e cadeira de rodas e
outros';
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'Considerando a Recomendação do Conselho Nacional de Saúde nº 19, de 06 de abril de 2020, que recomenda medidas que visam garantia de
direitos e da proteção social das pessoas com deficiência e de seus familiares';
'Considerando as diretrizes e moções aprovadas na 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª + 8), publicadas por meio da Resolução CNS nº
617, de 23 de agosto de 2019';"
CONSIDERANDO que o mesmo documento (Recomendação nº 031/2020-CNS) orienta que se "considerem as necessidades específicas das
pessoas com deficiência para o desenvolvimento de estratégias de prevenção" dentre outros tópicos que, inegavelmente, colocam esse
segmento de pessoas como GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Costituição Federal, "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 o contido na norma do artigo 197, da Constituição Federal, no sentido de que "são de relevância pública as ações e serviços
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser
feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 15, XIII, Lei Federal nº 8.080/1990, são comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em
seu âmbito administrativo, a atribuição de "atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de
perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente
poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização" e que, de
acordo com o artigo 36, §2º, da mesma Lei, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de
saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO que o CNMP-Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº
01/2020 - CES/CNMP/1ª CCR, contendo orientações ao desempenho da 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
a aproximação com os gestores locais de saúde e assistência social, visando acompanhar e tomar ciência dos Planos Municipais de
Contingência;
CONSIDERANDO, ainda, a instituição do Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do Contágio pelo Coronavírus (COVID 19), por meio da
Portaria PGJ nº 839/2020, no âmbito do Ministério Público do Piauí;
CONSIDERANDO que, através do ATO PGJ/PI nº 1001/2020, foi aprovado o "Regimento Interno dos Grupos Regionais de Promotorias
Integradas no Acompanhamento do Covid-19 do Ministério Público do Estado do Piauí", que no art. 21 afirma que "constituem linhas de atuação
próprias do Grupo de Promotorias Integradas do COVID19, no eixo I (Sistema Único de Saúde), e sem prejuízo de outras medidas: III Acompanhar a organização da rede de referência hospitalar, solicitando a implementação de plano operativo emergencial do hospital para o
atendimento da demanda decorrente da COVID19, em relação a: a) fluxo do atendimento e as unidades de saúde públicas, privadas e
filantrópicas contratadas que integrarão a rede de assistência de suporte ao Hospital e o papel de cada uma;
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia", especialmente quanto "às ações e aos
serviços de saúde" (art. 129, II da CF, art. 2º e 5º, V, "a" da Lei Complementar nº 75/1993);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações visando o efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja
defesa lhe cabe promover, mormente porque compete ao "Parquet" a adoção das medidas necessárias à garantia dos direitos previstos na Lei
Brasileira de Inclusão (LBI), conforme art. 79, § 3º daquele diploma legal,
RESOLVE
RECOMENDARao Exmo. Sr. SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ (FLORENTINO ALVES VERAS NETO), e aos Srs.
INTEGRANTES do COE/PI-CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, que, em
cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela
convergentes, PROCEDAM, no PRAZO DE 15 (QUINZE DIAS),a contar do recebimento desta :
ao envio (caso já exista) ou à confecção, em sua respectiva esfera de competência, de protocolo específico de abrangência estadual para a
assistência médica de pessoas com deficiência no contexto da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) que a elas garanta: atendimento
prioritário; permanência de, pelo menos, 01 (hum) acompanhante em todas as fases do tratamento médico-hospitalar, incluídas a ambulatorial
e a de internação; e o oferecimento de tecnologias assistivas e meios de comunicação acessíveis para todas as pessoas com deficiência que
venham a necessitar, como intérpretes de Libras e documentação em Braille;
ao envio de todas as informações requisitadas por esta 28ª Promotoria de Justiça nos ofícios antes citados, que deverão ser prestadas de forma
pormenorizada.
Ficam os destinatários da presente Recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do não atendimento 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.
Fixa-se o PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, a contar do recebimento desta, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da
presente Recomendação e as medidas iniciais adotadas para o seu cumprimento; e, como antes posto, o PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para
que comprovem a conclusão da confecção e/ou remessa do protocolo específico voltado ao atendimento médico-hospitalar de pessoas
com deficiência no contexto da Pandemia do Novo Coronavírus, bem como das informações requisitadas, devendo encaminhar à 28ª
Promotoria de Justiça de Teresina-PI, através do e-mail 28.pj.cidadania@mppi.mp.br, todas as informações relativas às providências tomadas,
bem, ainda, a documentação hábil a provar o fiel cumprimento do ora recomendado.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público Piauiense, bem como, remetam-se
cópias aos respectivos destinatários; ao CAODS/MPPI - Centro de Apoio Operacional da Saúde e ao CAODEC/MPPI - Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Educação e Cidadania.
Teresina, 26 de outubro de 2020.
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça
Titular da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI
RECOMENDAÇÃO Nº 032/2020 - 28ª PJT
PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO SIMP Nº 000122-029/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, em exercício na 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI,
no uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos arts. 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; art. 26,
incisos I, e art. 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e art. 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/1993;
CONSIDERANDO que foi instaurado, nesta 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, o Procedimento Administrativo SIMP nº 000122/0292020visando garantir o acompanhamento de políticas públicas voltadas à saúde das pessoas com deficiência nos Municípios de Teresina-PI e
Nazária-PI, no que tange à formatação de protocolo específico para o atendimento de pessoas com deficiência no contexto da Pandemia do Novo
Coronavírus (COVID-19), que garanta o atendimento prioritário, permanência de acompanhante em todas as fases do tratamento médicoPágina 34
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hospitalar, oferecimento de tecnologias assistivas e meios de comunicação acessíveis para todas as pessoas com deficiência que necessitem,
dentre outras especificidades a serem observadas pelo Município de Teresina-PI, através da FMS-Fundação Municipal de Saúde de Teresina-PI,
Município de Nazária-PI, via Secretaria Municipal de Saúde, e Estado do Piauí, via SESAPI-Secretaria Estadual de Saúde;
CONSIDERANDO que o CONEDE-Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência do Piauí, através do Ofício nº 09/2020 - e-mail
datado de 31.08.2020, solicitou proviências do Ministério Público Estadual sobre a inexistência de um protocolo de saúde no Município de
Teresina-PI (FMS) e Estado do Piauí (SESAPI) neste momento de Pandemia do Novo Coronavirus, que assegure às pessoas com deficiência o
atendimento prioritário e a permanência de acompanhante em todas as fases do seu tratamento médico-hospitalar, especialmente para as
pessoas com TEA-Transtorno do Espectro do Autismo e deficiência intelectual, assegurando, ainda, as demais tecnologias assistivas e
linguagens necessárias para a comunicação de todas as pessoas com deficiência;
CONSIDERANDO que as informações prestadas pelo CONEDE-PI foram ratificadas pela Sra. MARIA ROSÁLIA SOUSA OLIVEIRA, Presidente
da AMA-ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DO PIAUÍ, através de ligação telefônica realizada na data de 01.09.2020,e por ocasião da
audiência realizada nesta 28ª Promotoria de Justiça em 24.09.2020, quando relatou dois casos de pessoas com deficiência que faleceram
vitimadas pela COVID-19 nesta Capital e não tiveram direito a acompanhante: a) a deficiente intelectual JANAÍNA RODRIGUES DE SOUSA,
com Sindrome de Down, foi internada no Hospital de Campanha do HUT durante 12 dias e faleceu em 09.08.2020; b) FELIPE ARAÚJO
BARROS, pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo, que foi internado no Hospital São Marcos e faleceu no dia 27.08.2020. Em ambos
os casos as famílias foram impedidas de realizar o acompanhamento;
CONSIDERANDO que, no bojo de tal Procedimento, foram expedidos Ofícios aos Órgãos Públicos de Saúde, a nível municipal e estadual
requisitando informações acerca das diretrizes adotadas por tais Órgãos no que pertine à formatação de protocolo de saúde específico para o
atendimento de pessoas com deficiência durante a Pandemia da COVID-19 que garantisse o atendimento prioritário, a permanência de
acompanhante em todas as fases do tratamento médico hospitalar, a acessibilidade das instalações hospitalares e o oferecimento de tecnologias
assistivas e meios de comunicação acessíveis para todas as pessoas com deficiência que necessitem;
CONSIDERANDO que, ante a completa ausência de resposta pela SESAPI-Secretaria de Saúde do Estado do Piauí e pela Secretaria de
Saúde do Município de Nazária-PI, bem, ainda, pela apresentação de respostas lacônicas e pouco conclusivas pela FMS ao ofício expedido por
este Parquet, foi realizada no dia 24.09.2020, de forma remota, Audiência presidida por esta Promotora de Justiça, com a participação da
Coordenadora do CAODS/MPPI-Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde, Dra. Claudia Pessoa Marques da Rocha Seabra, de
entidades representativas dos direitos das pessoas com deficiência do Município de Teresina e do Estado do Piauí, bem como de representantes
das referidas pastas sanitárias municipais (Teresina-PI e Nazária-PI) e estadual (SESAPI-Estado do Piauí), representantes estas que, frise-se,
sequer souberam fornecer informações adequadas no âmbito do caso vertente;
CONSIDERANDO, ainda que, como encaminhamento da mencionada Audiência, restou definida a necessidade de colher informações, junto ao
COE-Comitê de Operações Emergenciais da FMS-Fundação Municipal de Saúde (FMS) e ao COE/PI-Centro de Operações de Emergências em
Saúde Pública do Estado do Piauí atinentes à adoção, ou não, pelo Município de Teresina e pelo Estado do Piauí, de medidas específicas
voltadas aos usuários pessoas com deficiência no atendimento médico-hospitalar no contexto da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que, para tanto, foram expedidos os Ofícios nº 554/2020-28ª PJT e nº 555/2020-28ª PJT, respectivamente ao COE-Comitê
de Operações Emergenciais da FMS-Fundação Municipal de Saúde (FMS) e ao COE/PI-Centro de Operações de Emergências em Saúde
Pública do Estado do Piauí, requisitando aos mesmos informações sobre: a) a existência de protocolo específico para atendimento, na rede
pública de saúde de sua competência, às pessoas com deficiência cometidas pela COVID-19; b) se vem sendo garantido o direito a
acompanhante para as pessoas com deficiência acometidas por COVID-19, seja por membro da família ou responsável legal, tanto no
atendimento ambulatorial quanto hospitalar, e de que forma, em caso positivo; e c) se são disponibilizados meios de comunicação acessíveis
como Intérpretes de Libras, documentação em Braille ou outras tecnologias assistivas para pessoas com deficiência internadas, ou antes da
internação hospitalar, na fase ambulatorial, tendo sido fixado o prazo de 05 (cinco) dias para encaminhamento, por aqueles COEs das
informações requisitadas por meio dos referidos ofícios, em razão da urgência de que se reveste a demanda sob enfoque;
CONSIDERANDO que, através de email encaminhado ao endereço eletrônico desta Promotoria de Justiça, tanto a SESAPI-Secretaria de Saúde
do Estado do Piauí, como a FMS-Fundação Municipal de Saúde confirmaram o recebimento dos sobrecitados ofícios requisitórios, tendo a
Assessoria Jurídica da SESAPI, por intermédio do endereço eletrônico assessoriajuridica@saude.pi.gov.br assim o feito em 28.09.2020, e a
Assessoria da Presidência da FMS, através do email presidencia.fms.teresina@gmail.com, em 07.10.2020;
CONSIDERANDO que, à SESAPI, foi expedida a Recomendação nº 031/2020, de 26.10.2020, em razão da inércia da pasta no cumprimento
das requisições feitas pelo Ministério Público Piauiense no âmbito deste Procedimento Administrativo de acompanhamento de políticas públicas;
CONSIDERANDO que a FMS, por meio do Ofício nº 2056/2020 GAB-PRES-FMS, solicitou a prorrogação, por 15 (quinze) dias úteis, do prazo
para o encaminhamento das informações requisitadas por esta Promotoria de Justiça no Ofício nº 554/2020-28ª PJT;
CONSIDERANDO que, no despacho inserto sob o ID 31981631 - Doc. 3062644, foi concedida à FMS-Fundação Municipal de Saúde a dilação de
prazo para apresentação das informações requisitadas em 15 (quinze) dias, tendo sido a referida Fundação cientificada acerca da concessão por
meio do Ofício nº 609/2020-28ª PJT (ID 32012705, Doc. 3082233), ficando, porém, advertida de que tal prazo quinzenal se encerraria em
28.10.2020, posto ter como data de início 07.10.2020, dia em que, conforme Certidão de ID 31970880, restou expirado o prazo de 05 (cinco)
dias fixado no Ofício nº 554/2020-28ªPJT para que a pasta apresentasse as informações pertinentes a este feito;
CONSIDERANDO que, inobstante ter a Assessoria da Presidência da FMS informado ciência do Ofício nº 609/2020-28ª PJT (ID 32012705, Doc.
3082233) e dos prazos nele contidos através de comunicação eletrônica remetida ao email desta Promotoria de Justiça na data de 26.10.2020,
conforme consta do extrato anexo à Certidão ID 32012707, Doc. 3082238, a dita Fundação não encaminhou quaisquer das informações
requisitadas por este órgão do Parquet Estadual até a presente data (29.10.2020);
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 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 da doença do Novo Coronavírus (COVID-19) como pandemia significa o risco
potencial de a mesma atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de
transmissão interna;
CONSIDERANDO, ainda, o disposto na Lei Federal nº 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 Novo Coronavírus responsável pelo surto de 2019/2020;
CONSIDERANDO o que a mesma Lei Federal nº 13.979/2020, em seu art. 3º, prevê como medidas para o enfrentamento da infecção o
isolamento, a quarentena, a determinação de realização compulsória de exames médicos, realização de testes laboratoriais, a coleta de amostras
clínicas, a vacinação e a submissão a tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo
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Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a Lei Federal 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 as pessoas com deficiência são consideradas GRUPO DE RISCO da Pandemia do Novo Coronavírus, conforme LBILEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO (Lei Federal nº 13.146/2015) e RECOMENDAÇÃO Nº 031/2020 do Conselho Nacional de Saúde, datada de
30.04.2020:
LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO
Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a
promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua
inclusão social e cidadania.
Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados
pelo Congresso Nacional por meio doDecreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no§ 3º do
art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e
promulgados peloDecreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno.
Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o
qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas.
Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações
abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida;
III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que
objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida,
visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social;
IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o
gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à
informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em:
e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em
igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas;
VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido,
quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e
oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais;
Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de
discriminação.
§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o
propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de
pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.
§ 2º A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa.
Art. 5º A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e
tratamento desumano ou degradante.
Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada nocaputdeste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o
adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência.
Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao
trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à
informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária,
entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e
das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.
Art. 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida.
Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada
vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança.
Art. 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS,
garantido acesso universal e igualitário.
Art. 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
§ 1º As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e
inclusivos.
§ 2º A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de
trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor.
§ 3º É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição.
Art. 35. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da
pessoa com deficiência no campo de trabalho.
Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer
seus direitos de cidadania e de participação social.
CONSIDERANDO que o art. 22 da Lei Brasileira de Inclusão assegura à pessoa com deficiência internada ou em observação o direito a
acompanhante ou a atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência
em tempo integral, sendo DIREITO da pessoa com deficiência internada dispor de acompanhante, e não mera faculdade;
CONSIDERANDO que a RECOMENDAÇÃO Nº 031/2020 do Conselho Nacional de Saúde, elaborada em conformidade com a LBI, a Convenção
da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Decreto Legislativo nº 186/ 2008), inclui as pessoas com
deficiência no grupo de risco da mencionada Pandemia, verberando o seguinte:
"'Considerando que a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBI), que tem como base
a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, destina-se a "assegurar e a promover, em condições de
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania';
'Considerando que a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, institui a Política Nacional de Proteção da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista (TEA), e considera as pessoas com TEA pessoas com deficiência para todos os efeitos legais';
'Considerando a Medida Provisória nº 936/2020, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre
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medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública e a Proposta do Ministério Público do Trabalho de
Emenda a esta MP';
'Considerando a Nota Técnica Conjunta nº 07/2020, do Ministério Público do Trabalho, que dispõe sobre a sua atuação em face das medidas
governamentais de contenção da pandemia da COVID-19 para trabalhadoras e trabalhadores com deficiência';
'Considerando as recomendações constantes na publicação 'Considerações sobre pessoas com deficiência durante o surto de COVID-19',
feitas pela Organização Pan Americana da Saúde (OPAS), em março de 2020';
'Considerando que as pessoas com deficiência podem ter maior risco de contrair a COVID-19 em razão de obstáculos à implementação
de medidas básicas de contenção da doença, tais como: 1. pias e lavatórios de mãos fisicamente inacessíveis ou dificuldade física em
esfregar as mãos adequadamente; 2. dificuldade em manter o distanciamento social devido a necessidades adicionais de apoio por se encontrar
em instituições de saúde, residências terapêuticas e inclusivas, em serviços de acolhimento institucional, centros de acolhida ou Instituições de
Longa Permanência para Idosos, ou necessidade de assistência de terceiros ou de atendente pessoal para direcionamento, transferências ou
atividades básicas da vida diária; 3. necessidade de se apoiar em objetos para obter informações sobre o ambiente ou para apoio físico; 4.
dificuldades no acesso aos cuidados de saúde e a informações de saúde pública; 5. problemas de saúde preexistentes relacionados à função
respiratória e do sistema imune, doenças cardíacas ou diabetes; 6. uso de tecnologias assistivas como bengalas, muletas e cadeira de rodas e
outros';
'Considerando a Recomendação do Conselho Nacional de Saúde nº 19, de 06 de abril de 2020, que recomenda medidas que visam garantia de
direitos e da proteção social das pessoas com deficiência e de seus familiares';
'Considerando as diretrizes e moções aprovadas na 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª + 8), publicadas por meio da Resolução CNS nº
617, de 23 de agosto de 2019';"
CONSIDERANDO que o mesmo documento (Recomendação nº 031/2020-CNS) orienta que se "considerem as necessidades específicas das
pessoas com deficiência para o desenvolvimento de estratégias de prevenção", entre outros tópicos que tornam inegável o fato de constituir esse
segmento de pessoas GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Costituição Federal, "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 o contido na norma do artigo 197, da Constituição Federal, no sentido de que "são de relevância pública as ações e serviços
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser
feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 15, XIII, Lei Federal nº 8.080/1990, são comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em
seu âmbito administrativo, a atribuição de "atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de
perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente
poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização" e que, de
acordo com o artigo 36, §2º, da mesma Lei, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de
saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO que o CNMP-Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº
01/2020 - CES/CNMP/1ª CCR, contendo orientações ao desempenho da 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
a aproximação com os gestores locais de saúde e assistência social, visando acompanhar e tomar ciência dos Planos Municipais de
Contingência;
CONSIDERANDO, ainda, a instituição do Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do Contágio pelo Coronavírus (COVID 19), por meio da
Portaria PGJ nº 839/2020, no âmbito do Ministério Público do Piauí;
CONSIDERANDO que, através do ATO PGJ/PI nº 1001/2020, foi aprovado o "Regimento Interno dos Grupos Regionais de Promotorias
Integradas no Acompanhamento do Covid-19 do Ministério Público do Estado do Piauí", que no art. 21 afirma que "constituem linhas de atuação
próprias do Grupo de Promotorias Integradas do COVID19, no eixo I (Sistema Único de Saúde), e sem prejuízo de outras medidas: III Acompanhar a organização da rede de referência hospitalar, solicitando a implementação de plano operativo emergencial do hospital para o
atendimento da demanda decorrente da COVID19, em relação a: a) fluxo do atendimento e as unidades de saúde públicas, privadas e
filantrópicas contratadas que integrarão a rede de assistência de suporte ao Hospital e o papel de cada uma;
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia", especialmente quanto "às ações e aos
serviços de saúde" (art. 129, II da CF, art. 2º e 5º, V, "a" da Lei Complementar nº 75/1993);
CONSIDERANDO que é autorizado ao Ministério Público expedir recomendações visando assegurar o efetivo respeito aos interesses, direitos e
bens cuja defesa lhe cabe promover, mormente porque compete ao Parquet a adoção das medidas necessárias à garantia dos direitos previstos
na Lei Brasileira de Inclusão (LBI), conforme art. 79, § 3º daquele diploma legal,
RESOLVE
RECOMENDARao ILMO. Sr. PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (MANOEL DE MOURA NETO), e aos Srs.
INTEGRANTES do COE-COMITÊ DE OPERAÇÕES EMERGENCIAIS, da mesma Fundação, que, em cumprimento às disposições de ordem
constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes, PROCEDAM, no PRAZO DE 15
(QUINZE DIAS),a contar do recebimento desta:
ao envio, caso já exista, ou à confecção, em sua respectiva esfera de competência, de protocolo específico de abrangência municipal para a
assistência médica de pessoas com deficiência no contexto da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) que a elas garanta: atendimento
prioritário; permanência de, pelo menos, 01 (hum) acompanhante em todas as fases do tratamento médico-hospitalar, incluídas a ambulatorial
e a de internação; e o oferecimento de tecnologias assistivas e meios de comunicação acessíveis para todas as pessoas com deficiência que
venham a necessitar, como intérpretes de Libras e documentação em Braille;
ao envio de todas as informações requisitadas por esta 28ª Promotoria de Justiça nos ofícios antes citados, que deverão ser prestadas de forma
pormenorizada.
Ficam os destinatários da Recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do não atendimento 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.
Fixa-se o PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, a contar do recebimento desta, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento dos termos
da Recomendação e sobre as medidas iniciais adotadas para o seu cumprimento; e, como antes posto, o PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para
que comprovem a conclusão da confecção e/ou remessa do protocolo específico voltado ao atendimento médico-hospitalar de pessoas
com deficiência no contexto da Pandemia do Novo Coronavírus, bem como das informações requisitadas, devendo encaminhar à 28ª
Promotoria de Justiça de Teresina-PI, através do e-mail 28.pj.cidadania@mppi.mp.br, todas as informações relativas às providências tomadas,
bem, ainda, a documentação hábil a provar o fiel cumprimento do ora recomendado.
Encaminhe-se a presente Recomendação ao órgão competente da Procuradoria-Geral de Justiça do Piauí para que seja publicada no Diário
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Eletrônico do Ministério Público, bem como, remetam-se cópias aos respectivos destinatários; ao CAODS/MPPI - Centro de Apoio Operacional da
Saúde e ao CAODEC/MPPI - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania.
Teresina-PI, 29 de outubro de 2020.
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA
Promotora de Justiça
Titular da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

3.5. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI14096
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS
PA SIMP N. 001184-361/2019
INTERESSADA: Maria da Conceição Hipólito
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
O presente procedimento tem por objeto a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis da pessoa idosa Maria da Conceição
Hipólito, com qualificação nos autos, a qual, segundo comunicação que chegou ao conhecimento deste órgão do Ministério Público, por meio da
Coordenadoria dos Direitos das Mulheres de Picos-PI, estaria em situação de risco, em decorrência de negligência e abuso financeiro praticado
por Flávio, seu filho. Então, este procedimento tem a finalidade de se esclarecer se efetivamente a idosa está na condição noticiada e, em caso
positivo, promover as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis visando ao seu amparo.
Ocorre que, com fulcro nestes autos, em 10/06/2020, tendo-se por elucidados os fatos, foi ajuizada a ação civil pública cabível, sendo distribuída
à 2ª Vara da Comarca de Picos/PI, recebendo o n. 0801118-06.2020.8.18.0032, conforme documentação anexa.
Outrossim, cumpre destacar que, no referido processo judicial, foi concedida, liminarmente, a medida protetiva de orientação, apoio e
acompanhamento assistencial temporários à interessada e a seu filho, nada justificando a continuidade de diligências no âmbito deste
procedimento.
Assim sendo, promovo o arquivamento do presente procedimento administrativo, na forma dos arts. 12 e 13 da Resolução n. 174/2017 do
CNMP, com a devida comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos autos para
deliberação.
Cientifique-se o noticiante sobre esta decisão de arquivamento, da qual cabe recurso ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 10
(dez) dias, (art. 13 da mesma norma).
Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
Após os registros de praxe, arquive-se.
ANTONIO CESAR
Assinado de forma digital por
Antônio César Gonçalves Barbosa
Promotor de Justiça

3.6. 12ª ZONA ELEITORAL - PEDRO II/PI14097
PORTARIA 07/2020
O Representante do Ministério Público Eleitoral com atribuições perante a 12ª Zona, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem
os arts. 37, § 1º, e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal nº 75/93);
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório Eleitoral, de natureza facultativa, administrativa e unilateral, será instaurado para coletar
subsídios necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Especializada, visando a propositura de medidas cabíveis em
relação aos ilícitos eleitorais de natureza não criminal;
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório Eleitoral poderá ser instaurado diretamente ou com base em notícia de fato previamente
autuada a partir de comunicações e representações de atribuição do Ministério Público Eleitoral, bem como o referido procedimento poderá ser
instaurado, no limite de suas atribuições, pelo órgão do Ministério Público Eleitoral, seja em face de notícia de fato ou representação formulada
por qualquer pessoa, física ou jurídica, ou encaminhada por órgão público;
CONSIDERANDO a tramitação de notícia de fato que objetiva verificar a possível ocorrência da conduta vedada tipificada no art. 73, VI, b, da Lei
9.504/1997, em face da eventual veiculação de propaganda institucional em momento proibido, na Rádio Imperial de Pedro II, por Veridiano
Carvalho de Melo, prefeito do Município de Lagoa de São Francisco;
CONSIDERANDO a necessidade de apurar a situação relatada, para a tomada de providências a cargo desta Promotoria Eleitoral;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE), com espeque no art. 58 da Portaria PGR/PGE 01/2019, que tramitará sob o
número 002/2020, determinando-se, desde logo:
a publicação do extrato da presente Portaria em meio eletrônico, conforme artigo 4º, VI, e art. 7º, § 2º, II, da Resolução nº23/2007-CNMP, bem
assim encaminhar cópia digitalizada do ato à Procuradoria Regional Eleitoral e ao CACOP;
a renovação dos termos do ofício dirigido à Radio Imperial que restou desatendido.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 02 de novembro de 2020.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor Eleitoral da 12ª Zona Eleitoral

3.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA MATIAS OLÍMPIO-PI14098
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 08/2019
SIMP 001420-229/2018
Objeto: Maus tratos
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento administrativo instaurado após colheita de informações, nesta Promotoria, em que se apura a possibilidade de que a
idosa Catarina Carneiro Vaz estaria sofrendo maus tratos pela sua filha Luciane Vaz dos Santos.
Relatório de visitar realizada pela psicóloga do CRAS de São João do Arraial, informando o seguinte:
Na mesma data foi realizada uma visita a casa em que a Sra. Catarina está residindo, afirmou que recebe o benefício a mais de um ano, e que
utiliza o dinheiro para comprar alimentação, que não compra medicação pois não possui nenhum problema de saúde. Que ajuda os filhos a se
manterem, que os mesmos trabalham de roça, quando questionada se o filho chegou a tomar dinheiro, que isso não acontece, quando
questionada se já chegou a ter agressão física por parte do filho afirmou que não acontece, que as pessoas deram muitos conselhos.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
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Conforme as informações apresentadas pelo CRAS de São João do Arraial, resta esgotado o objeto da presente (abandono material), sendo,
portanto, o arquivamento deste Procedimento Administrativo que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento administrativo, em virtude do esgotamento e atendimento dos fins
de sua instauração.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 13º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 13º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação. No entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio-PI, 03 de novembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça Titular de Luzilândia
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
Portaria PGJ/PI Nº 420/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 08/2020
SIMP 000060-229/2020
Objeto: Abandono Material
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento administrativo instaurado após colheita de informações, nesta Promotoria, em que se apura a possibilidade de que o
menor WALLACE GABRIEL ARAUJO SILVA se encontra em situação de vulnerabilidade.
Relatório de visitar realizada pelo Conselho Tutelar de São João do Arraial, informando o seguinte:
o menor está bem, não foram constatadas brigas e nem conflitos familiares na residência favorecendo um ambiente saudável para estadia do
infante. Em relação a família, não consta nenhum comportamento reprovável perante a sociedade.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Conforme as informações apresentadas pelo Conselho Tutelar de São João do Arraial, resta esgotado o objeto da presente (abandono material),
sendo, portanto, o arquivamento deste Procedimento Administrativo que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento administrativo, em virtude do esgotamento e atendimento dos fins
de sua instauração.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 13º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 13º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação. No entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio-PI, 03 de novembro de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça Titular de Luzilândia
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
Portaria PGJ/PI Nº 420/2020

3.8. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14099
PORTARIA 12ª PJ Nº 102/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 33/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, por intermédio do Promotor de Justiça
subscritor, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 25, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma das instituições constitucionais fundamentais para a promoção do acesso à Justiça, e sendo
certo que a defesa do regime democrático lhe impõe o desenvolvimento de planejamento estratégico funcional devidamente voltado para a
efetivação, via tutela dos direitos e das garantias fundamentais, do princípio da transformação social, delineado no art. 3º da CR/1988;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º da CR/1988, integra a própria concepção de Estado
Democrático de Direito e, por isso, deve orientar as instituições de acesso à Justiça, principalmente no plano da proteção e da efetivação dos
direitos e das garantias constitucionais fundamentais;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o artigo 197, também da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Nº 8080/90, em seu artigo 2º, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO que o artigo 7º, inciso II, da Lei Nº 8080/90, estabelece como diretriz do SUS a "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";
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 7º, inciso XII, da Lei Nº 8080/90, uma das diretrizes do SUS é a capacidade de resolução dos serviços
em todos os níveis de assistência";
CONSIDERANDO a Notícia de Fato Nº 07/2020, instaurada a fim de apurar possível erro médico por parte de profissionais do Hospital Getúlio
Vargas, na realização de colonoscopia e de cirurgia em paciente que veio a óbito.
CONSIDERANDO expediente recebido por esta Promotoria de Justiça do Conselho Regional de Medicina - CRM, por meio do qual confirma a
instauração de sindicância, a fim de averiguar as irregularidades apontadas em denúncia;
CONSIDERANDO proximidade do vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato Nº 07/2020;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar Estadual 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 investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
RESOLVE
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Converter, com base no parágrafo único, do art. 3º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do CNMP, a Notícia de Fato Nº 07/2020 em
Procedimento Preparatório Nº 33/2020, a fim de apurar possível erro médico por parte de profissionais do Hospital Getúlio Vargas na
realização de colonoscopia e de cirurgia em paciente que veio a óbito, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1 - Publicar a presente Portaria na imprensa oficial (Diário da Justiça do Estado do Piauí);
2 - Nomear a Sra. Isabela Sobral Monteiro Brito, Assessora de Promotoria, para secretariar este Procedimento Preparatório;
3 - Oficie-se o Conselho Regional de Medicina - CRM, requisitando informações atualizadas quanto ao andamento da referida Sindicância, com
encaminhamento de relatório final a esta Promotoria de Justiça;
4 - Arquive-secópia da presente Portaria em pasta própria desta 12ª Promotoria de Justiça e comunique-se ao Centro de Apoio Operacional da
Saúde e ao Conselho Superior do Ministério Público.
Teresina, 03 de outubro de 2020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ

3.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI14100
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que, nos termos da RESOLUÇÃO CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018, artigo 40, inciso II, alínea "a", a 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI,
tem atribuição para atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de meio ambiente, consumidor, registros
públicos, Fundações e Terceiro Setor;
que o ATO PGJ nº 666/2017, que normatiza e padroniza a prestação de contas anual das Fundações e Entidades de Interesse Social e dá outras
providências no âmbito do Estado do Piauí;
que o Código Civil em seus artigos 53 a 60, diz que as associações constituem-se em uma união de pessoas que se organizam para fins não
econômicos. Logo, tais entidades tem o caráter assistencial, caritativo ou filantrópico, e não visa lucro;
que a prestação de contas constitui-se o momento em que as entidades apresentam seu balanço financeiro, a fim de que seja verificado a sua
consonância com os parâmetros estabelecidos pela lei, principalmente quando recebem verbas públicas;
que foi encaminhado a prestação de contas da FUNDAÇÃO 14 DE AGOSTO, referente ao exercício 2019, em mídia (CD) gravado junto ao
Sistema de Cadastro e Prestação de Contas - SICAP, conforme ofício nº 002/2020;
que é necessário acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, principalmente, no tocante a prestação de
contas;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a finalidade de
acompanhar e fiscalizar a prestação de contas da FUNDAÇÃO 14 DE AGOSTO, referente ao exercício 2019, sendo determinado, desde logo, o
seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI, publicando-a no
DJe;
sejam remetidos cópias da prestação de contas da FUNDAÇÃO
14 DE AGOSTO, referente ao exercício 2019, para
Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos - CPPT, da
Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer técnico contábil;
nomeia-se, para fins de secretariamento do presente PA, RONALDY BRASIL REBOUÇAS, servidor do MP/PI;
Cumpra-se, de ordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Parnaíba/PI, 04 de novembro de 2020.
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.10. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14101
PORTARIA29ª P.J. Nº 123/2020
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 064/2019
OMINISTÉRIO PÚBLICO DOESTADO DOPIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça da Capital, por seu representante legal signatário, no uso
das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República;
CONSIDERANDOa tramitação, nesta Promotoria de Justiça, doProcedimento Preparatório nº 064/2019, objetivando apurar possíveis
irregularidades no atendimento prestado pelo hospital Santa Maria a uma paciente que veio a óbito;
CONSIDERANDOque o referido Procedimento Preparatório se encontra com o prazo de conclusão esgotado, sendo necessária a continuidade
das investigações;
CONSIDERANDOque ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB;
RESOLVE
Converter o Procedimento Preparatório Nº 064/2019 no Inquérito Civil Público n° 064/2019, visando a apuração dos fatos noticiados e adoção de
providências pertinentes.
Determinar a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio;
Publique-se e cumpra-se.
Teresina, 27 de outubro de 2.020.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ

3.11. 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI14102
PORTARIA Nº Q11/2020/35ªPJ
INSTAURA O PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº Q07/2020/35ªPJ
SIMP 000069-344/2020
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
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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 constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e notadamente retardar ou deixar de praticar,
indevidamente, ato de ofício (art. 11 da Lei nº 8.429/92);
CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º da Lei nº
8.429/92;
CONSIDERANDO a Manifestação nº 160/2020/OUVIDORIA, a qual expõe que a Secretaria Estadual de Transportes firmou o Contrato nº
29/2016-SETRANS com a Sociedade Empresária HF-Egenharia e Consrtrução Ltda (CNPJ nº 13.563.303/0001-64) para a elaboração do projeto
de parcelamento, georeferenciamento e certificação de perímetro, titulação dos lotes e elaboração de projeto de recuperação dos danos
causados pelo Rodoanel de Teresina, mas o objeto contratado, até hoje, não foi entregue, havendo irregularidades e prejuízos ao erário estadual;
CONSIDERANDO que a SETRANS não apresentou as informações solicitadas por meio do Ofício nº Q26/2020/35ªPJ, especialmente o envio de
cópia do processo administrativo que deu origem ao Contrato nº 29/2016-SETRANS;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 3º da Resolução nº 174 do CNMP: "A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias. Parágrafo único. No prazo do caput, o membro
do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio, sendo
vedada a expedição de requisições";
CONSIDERANDO, assim, a necessidade de averiguar a regularidade do processo administrativo que deu origem ao Contrato nº 29/2016SETRANS, bem como a legalidade no seu cumprimento;
RESOLVE DETERMINAR:
A instauração do PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº Q07/2020/35ªPJ (Protocolo SIMP nº 000069-344/2020) com os respectivos registros no
SIMP e autuações necessárias;
A publicação desta portaria no DOMP e comunicação ao CACOP;
Reitere-se o Ofício nº Q26/2020/35ªPJ;
Após, à conclusão.
Teresina-PI, 04 de novembro de 2020.
FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS
Promotor de Justiça
35ª Promotoria de Justiça - Em exercício
PORTARIA Nº Q10/2020/35ªPJ
INSTAURA O PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº Q06/2020/35ªPJ
SIMP 000031-344/2020
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 foi instaurada, nesta 35ª Promotoria de Justiça, a Notícia de Fato nº000031-344/2020, em razão de documentação
encaminhada pelo Ministério Público Federal, em virtude de declínio de atribuição, contendo representação informando que o Departamento
Estadual de Trânsito do Estado do Piauí (DETRAN/PI) supostamente implantou o novo sistema de placas de identificação veicular sem a devida
obediência à Resolução CONTRAN Nº 780/2019;
CONSIDERANDO que o noticiante insurge-se, em suma, contra as supostas exigências indevidas pelo DETRAN/PI relativas ao credenciamento
das empresas estampadoras de placas de identificação veicular, tais como: cobrança de prensa inteligente, ausência de prazo de adequação das
empresas já existentes, ausência de resposta transparente sobre o motivo de não credenciamento dessas empresas, ausência de fiscalização
quanto aos requisitos de credenciamento e indícios de favorecimento para empresa fabricante de placas de identificação veicular;
CONSIDERANDO que o DETRAN/PI não apresentou as informações solicitadas por meio do Ofício nº 36/2020/35ªPJ quanto à veracidade dos
motivos pelos quais as empresas interessadas não foram credenciadas, bem como o envio do edital/portaria referente ao chamamento das
empresas estampadoras de placas de identificação veicular;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 3º da Resolução nº 174 do CNMP: "A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias. Parágrafo único. No prazo do caput, o membro
do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio, sendo
vedada a expedição de requisições";
CONSIDERANDO, assim, a necessidade de averiguar a regularidade no processo de credenciamento das empresas para a implantação do novo
sistema de placas de identificação veicular - placas padrão Mercosul;
RESOLVE DETERMINAR:
A instauração do PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº Q06/2020/35ªPJ (Protocolo SIMP nº 000010-022/2019) com os respectivos registros no
SIMP e autuações necessárias;
A publicação desta portaria no DOMP e comunicação ao CACOP;
Reitere-se o Ofício nº 36/2020/35ªPJ;
Após, à conclusão.
Teresina-PI, 04 de novembro de 2020.
FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS
Promotor de Justiça
35ª Promotoria de Justiça - Em exercício
PORTARIA Nº Q09/2020/35ªPJ
INSTAURA O PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº Q05/2020/35ªPJ
SIMP 000010-022/2019
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
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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. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, "A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) a investidura
em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração";
CONSIDERANDO que a Constituição Federal é hierarquicamente superior à legislação ordinária, seja na forma quanto no seu conteúdo, as
disposições da nova legislação do trabalho temporário e terceirizado não excluirão a necessidade de concurso público para a investidura em
cargo ou emprego público;
CONSIDERANDO que as situações de dispensa de licitação devem ser necessariamente justificadas, devendo o processo de dispensa ser
instruído com a caracterização
da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública, razão da escolha do fornecedor ou executante e razão da
escolha do fornecedor ou executante (art. 26 da Lei nº 8.666/93);
CONSIDERANDO que foi instaurada, nesta 35ª Promotoria de Justiça, a Notícia de Fato nº 000010-022/2019, em virtude de denúncia quanto à
utilização irregular de mão de obra terceirizada no âmbito do Departamento de Trânsito de Teresina - DETRAN/PI;
CONSIDERANDO que o DETRAN/PI celebrou o Contrato Emergencial nº 09/2020 com a empresa SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
LTDA para a contratação de 195 terceirizados no valor global de R$ 4.295.133,06 (quatro milhões, duzentos e noventa e cinco mil e cento e trinta
e três reais);
CONSIDERANDO que nos termos do art. 3º da Resolução nº 174 do CNMP: "A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias. Parágrafo único. No prazo do caput, o membro
do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio, sendo
vedada a expedição de requisições";
CONSIDERANDO, assim, a necessidade de averiguar a regularidade nas contratações de terceirizados no âmbito do DETRAN/PI;
RESOLVE DETERMINAR:
1. A instauração do PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº Q05/2020/35ªPJ (Protocolo SIMP nº 000010-022/2019) com os respectivos registros
no SIMP e autuações necessárias;
2. A publicação e registro desta portaria DOMP;
3. Comunique-se ao CACOP;
4. Seja expedido ofício ao DETRAN/PI, a fim de que informe os seguintes dados atualizados: i) Lista de contratos vigentes para a prestação de
serviços terceirizados; ii) o quantitativo de servidores efetivos; iii) o quantitativo de funcionários admitidos como terceirizados; iii) lista com a
matrícula, nome e função e iv) cópia do procedimento administrativo que originou o Contrato nº 09/2020 celebrado com a empresa SERVFAZ;
5. Após, à conclusão.
Teresina-PI, 27 de outubro de 2020.
FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS
Promotor de Justiça
35ª Promotoria de Justiça - Em exercício

3.12. 96ª ZONA ELEITORAL - CAMPO MAIOR/PI14103
AP N: 000034-223/2020
DECISÃO
Indeferimento de instauração de NF
Trata-se de AP - Atendimento ao Público registrado de ofício, decorrente de edital de pedido de registro de candidatura de ANTÔNIO WILSON
ANDRADE NETO ao cargo de vereador de Campo Maior pelo partido MDB.
Juntou os documentos exigidos em norma eleitorais. É um sucinto relatório.
Não arguidas, eventuais causas de inelegibilidade já existentes não mais poderão ser levantadas, contudo o Ministério Público deve antever a
possibilidade de irregularidade no RRC, pelo que, seja via pesquisa sumária em sistemas abertos e fechados, seja via incongruências
identificadas no RRC, deve, ainda que indiciariamente, ter como possível causa de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade.
De bom tom lembrar, de início, o teor do disposto no art. 52, da resolução TSE n.º 23.609:
Art. 52. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido
deregistrodacandidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 10 e Súmula
TSE nº 43).
No caso posto, pretende a requerente ver seu pedido de registro de candidatura ao cargo de VEREADOR de CAMPO MAIOR/PI, deferido pela
Justiça Eleitoral, pelo que deve, segundo a Lei Complementar n.º 64/90 e art. 14, da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB,
demonstrar o seguinte:
Ser brasileiro;
Ser maior de 18anos;
Está no pleno gozo de seus direitos políticos, diga-se, quite com a Justiça Eleitoral;
Está alistado eleitoralmente;
Está residindo eleitoralmente em CampoMaior/PI;
Está filiado a partido político;
Declaração de seus bens;
Certidões criminais;
Comprovante de escolaridade;
Propostas defendidas pelo candidato;
Não ser analfabeto real oufuncional;
Não ter exercido cargo, função ou ofício que exija, pela sua natureza, de desincompatibilização prévia;
Não ter seu cônjuge, companheiro ou parentes de qualquer natureza, até o segundo grau, exercício o cargo de prefeito de CampoMaior/PI;
Não ter perdido cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do
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Município;
Não ter tido contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político;
Não ter sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, pelos crimes:
contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência;
contra o meio ambiente e a saúde pública;
eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública;
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
de redução à condição análoga à de escravo;
contra a vida e a dignidade sexual; e,
praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Não ter sido declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível;
Não ter tido suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário;
Não ser detentor de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiou a si ou a terceiros, pelo abuso do poder
econômico ou político, pelo que foi condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado;
Não tenha sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por
captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em
campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma;
Não ter renunciado a mandato desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a
dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município;
Não ter sido condenado à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato
doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito;
Não ter sido excluído do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração éticoprofissional;
Não ter sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado
desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade;
Não ter sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial;
Não ter sido responsável por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça
Eleitoral, se observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n.º 64/90; e,
aa) Não ter sido magistrado ou membro do Ministério Público aposentado compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o
cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar.
Não obstante ser imprescindível a qualquer candidato a cargo público eletivo demonstrar citadas condições positivas e negativas, o requerente,
em seu RRC, quedou- se, tão somente a apresentar:
declaração de bens;
certidão negativa cível e criminal de 1º e 2º grau, da justiça comum federal;
certidão negativa cível e criminal de 1º e 2º grau, da justiça comum estadual;
prova de alfabetização; e
cópia de documento oficial de identificação.
Quanto aos demais requisitos legais de demonstração de ausência de causas de inelegibilidade, após pesquisas em sistemas ministeriais,
não se denotouquaisquer indícios que justificassem a impugnação.
Assim, chega-se à ilação de que o procedimento em referência não teve seu objeto confirmado, não sendo cabível, destarte, qualquer outra
espécie de diligência, conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Eis o que apregoa o art. 53, §3ª, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019:
Art. 53. Toda Notícia de Fato encaminhada ao Ministério Público Eleitoral será registrada, autuada e distribuída segundo as regras vigentes da
Unidade Administrativa (Instrução Normativa SG/MPF n. 11/2016, art. 2º)....
§3º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado nãoconfigurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou
direitos tutelados peloMinistério Públicoou for incompreensível.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a instauração de procedimento próprio ou promover a medida judicial cabível, INDEFIROa
instauração de notícia de fato em Promotoria Eleitoral.
Publique-se em DOEMP.
Após, arquive-se em Promotoria Eleitoral, consoante art. 57, §1º, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019, comunicando-se à PRE/PI.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP. Eleitoral.
AP nº 000086-223/2020
DECISÃO
Indeferimento de instauração de NF
Trata-se de AP - Atendimento ao Público, registrado de ofício, decorrente de edital de pedido de registro de candidatura de MARIA CÉLIA DE
ARAÚJO NASCIMENTO ao cargo de vereadora do Município de Campo Maior/PI pelo Partido REPUBLICANOS.
Juntou os documentos exigidos em norma eleitoral. É um sucinto relatório.
Não arguidas, eventuais causas de inelegibilidade já existentes não mais poderão ser levantadas, contudo o Ministério Público deve antever a
possibilidade de irregularidade no RRC, pelo que, seja via pesquisa sumária em sistemas abertos e fechados, seja via incongruências
identificadas no RRC, deve, ainda que indiciariamente, ter como possível causa de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade.
De bom tom lembrar, de início, o teor do disposto no art. 52, da resolução TSE n.º 23.609:
Art. 52. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido
deregistrodacandidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 10 e Súmula
TSE nº 43).
No caso posto, pretende a requerente ver seu pedido de registro de candidatura ao cargo de VEREADORA de CAMPO MAIOR/PI, deferido pela
Justiça Eleitoral, pelo que deve, segundo a Lei Complementar n.º 64/90 e art. 14, da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB,
demonstrar o seguinte:
Ser brasileiro;
Ser maior de 18anos;
Está no pleno gozo de seus direitos políticos, diga-se, quite com a Justiça Eleitoral;
Está alistado eleitoralmente;
Está residindo eleitoralmente em CampoMaior/PI;
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Está filiado a partido político;
Declaração de seus bens;
Certidões criminais;
Comprovante de escolaridade;
Propostas defendidas pelo candidato;
Não ser analfabeto real oufuncional;
Não ter exercido cargo, função ou ofício que exija, pela sua natureza, de desincompatibilização prévia;
Não ter seu cônjuge, companheiro ou parentes de qualquer natureza, até o segundo grau, exercício o cargo de prefeito de CampoMaior/PI;
Não ter perdido cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do
Município;
Não ter tido contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político;
Não ter sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, pelos crimes:
contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência;
contra o meio ambiente e a saúde pública;
eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública;
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
de redução à condição análoga à de escravo;
contra a vida e a dignidade sexual; e,
praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Não ter sido declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível;
Não ter tido suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário;
Não ser detentor de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiou a si ou a terceiros, pelo abuso do poder
econômico ou político, pelo que foi condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado;
Não tenha sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por
captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de
recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma;
Não ter renunciado a mandato desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a
dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município;
Não ter sido condenado à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato
doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito;
Não ter sido excluído do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração éticoprofissional;
Não ter sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado
desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade;
Não ter sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial;
Não ter sido responsável por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça
Eleitoral, se observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n.º 64/90; e,
aa) Não ter sido magistrado ou membro do Ministério Público aposentado compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o
cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar.
Não obstante ser imprescindível a qualquer candidato a cargo público eletivo demonstrar citadas condições positivas e negativas, a requerente,
em seu RRC, quedou- se, tão somente a apresentar:
declaração de bens;
certidão negativa cível e criminal de 1º e 2º grau, da justiça comum federal;
certidão negativa cível e criminal de 1º e 2º grau, da justiça comum estadual;
prova de alfabetização; e
cópia de documento oficial de identificação.
Quanto aos demais requisitos legais de demonstração de ausência de causas de inelegibilidade, após pesquisas em sistemas ministeriais,
não se denotouquaisquer indícios que justificassem a impugnação.
Assim, chega-se à ilação de que o procedimento em referência não teve seu objeto confirmado, não sendo cabível, destarte, qualquer outra
espécie de diligência, conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Eis o que apregoa o art. 53, §3ª, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019:
Art. 53. Toda Notícia de Fato encaminhada ao Ministério Público Eleitoral será registrada, autuada e distribuída segundo as regras vigentes da
Unidade Administrativa (Instrução Normativa SG/MPF n. 11/2016, art. 2º).
§3º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado nãoconfigurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou
direitos tutelados peloMinistério Públicoou for incompreensível.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a instauração de procedimento próprio ou promover a medida judicial cabível, INDEFIROa
instauração de notícia de fato em Promotoria Eleitoral.
Publique-se em DOEMP.
Após, arquive-se em Promotoria Eleitoral, consoante art. 57, §1º, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019, comunicando-se à PRE/PI.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP. Eleitoral.
AP nº 000096-223/2020
DECISÃO
Indeferimento de instauração de NF
Trata-se de AP - Atendimento ao Público, registrado de ofício, decorrente de edital de pedido de registro de candidatura de IRINEU SARAIVA
SILVA ao cargo de vereador do Município de Nossa Senhora de Nazaré pelo Partido Comunista do Brasil
PC do B.
Juntou os documentos exigidos em norma eleitoral. É um sucinto relatório.
Não arguidas, eventuais causas de inelegibilidade já existentes não mais poderão ser levantadas, contudo o Ministério Público deve antever a
possibilidade de irregularidade no RRC, pelo que, seja via pesquisa sumária em sistemas abertos e fechados, seja via incongruências
identificadas no RRC, deve, ainda que indiciariamente, ter como possível causa de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade.
De bom tom lembrar, de início, o teor do disposto no art. 52, da resolução TSE n.º 23.609:
Art. 52. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido
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deregistrodacandidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 10 e Súmula
TSE nº 43).
No caso posto, pretende a requerente ver seu pedido de registro de candidatura ao cargo de VEREADOR de NOSSA SENHORA DE
NAZARÉ/PI, deferido pela Justiça Eleitoral, pelo que deve, segundo a Lei Complementar n.º 64/90 e art. 14, da Constituição da República
Federativa do Brasil - CRFB, demonstrar o seguinte:
Ser brasileiro;
Ser maior de 18anos;
Está no pleno gozo de seus direitos políticos, diga-se, quite com a Justiça Eleitoral;
Está alistado eleitoralmente;
Está residindo eleitoralmente em Nossa Senhora deNazaré/PI;
Está filiado a partido político;
Declaração de seus bens;
Certidões criminais;
Comprovante de escolaridade;
Propostas defendidas pelo candidato;
Não ser analfabeto real oufuncional;
Não ter exercido cargo, função ou ofício que exija, pela sua natureza, de desincompatibilização prévia;
Não ter seu cônjuge, companheiro ou parentes de qualquer natureza, até o segundo grau, exercício o cargo de prefeito de Nossa Senhora
deNazaré/PI;
Não ter perdido cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do
Município;
Não ter tido contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político;
Não ter sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, pelos crimes:
contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência;
contra o meio ambiente e a saúde pública;
eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública;
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
de redução à condição análoga à de escravo;
contra a vida e a dignidade sexual; e,
praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Não ter sido declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível;
Não ter tido suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário;
Não ser detentor de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiou a si ou a terceiros, pelo abuso do poder
econômico ou político, pelo que foi condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado;
Não tenha sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por
captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de
recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma;
Não ter renunciado a mandato desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a
dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município;
Não ter sido condenado à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato
doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito;
Não ter sido excluído do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração éticoprofissional;
Não ter sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado
desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade;
Não ter sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial;
Não ter sido responsável por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça
Eleitoral, se observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n.º 64/90; e,
aa) Não ter sido magistrado ou membro do Ministério Público aposentado compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o
cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar.
Não obstante ser imprescindível a qualquer candidato a cargo público eletivo demonstrar citadas condições positivas e negativas, a requerente,
em seu RRC, quedou- se, tão somente a apresentar:
declaração de bens;
certidão negativa cível e criminal de 1º e 2º grau, da justiça comum federal;
certidão negativa cível e criminal de 1º e 2º grau, da justiça comum estadual;
prova de alfabetização; e
cópia de documento oficial de identificação.
Quanto aos demais requisitos legais de demonstração de ausência de causas de inelegibilidade, após pesquisas em sistemas ministeriais,
não se denotouquaisquer indícios que justificassem a impugnação.
Assim, chega-se à ilação de que o procedimento em referência não teve seu objeto confirmado, não sendo cabível, destarte, qualquer outra
espécie de diligência, conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Eis o que apregoa o art. 53, §3ª, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019:
Art. 53. Toda Notícia de Fato encaminhada ao Ministério Público Eleitoral será registrada, autuada e distribuída segundo as regras vigentes da
Unidade Administrativa (Instrução Normativa SG/MPF n. 11/2016, art. 2º).
§3º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado nãoconfigurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou
direitos tutelados peloMinistério Públicoou for incompreensível.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a instauração de procedimento próprio ou promover a medida judicial cabível, INDEFIROa
instauração de notícia de fato em Promotoria Eleitoral.
Publique-se em DOEMP.
Após, arquive-se em Promotoria Eleitoral, consoante art. 57, §1º, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019, comunicando-se à PRE/PI.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP. Eleitoral.
AP nº 000120-223/2020
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DECISÃO
Indeferimento de instauração de NF
Trata-se de AP - Atendimento ao Público registrado de ofício, decorrente de edital de pedido de registro de candidatura de ANTÔNIO
FRANCISCO ARAUJO VITORIO ao cargo de vereador de Campo Maior pelo Partido Social Liberal - PSL.
Juntou os documentos exigidos em norma eleitorais. É um sucinto relatório.
Não arguidas, eventuais causas de inelegibilidade já existentes não mais poderão ser levantadas, contudo o Ministério Público deve antever a
possibilidade de irregularidade no RRC, pelo que, seja via pesquisa sumária em sistemas abertos e fechados, seja via incongruências
identificadas no RRC, deve, ainda que indiciariamente, ter como possível causa de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade.
De bom tom lembrar, de início, o teor do disposto no art. 52, da resolução TSE n.º 23.609:
Art. 52. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido
deregistrodacandidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 10 e Súmula
TSE nº 43).
No caso posto, pretende a requerente ver seu pedido de registro de candidatura ao cargo de VEREADOR de CAMPO MAIOR/PI, deferido pela
Justiça Eleitoral, pelo que deve, segundo a Lei Complementar n.º 64/90 e art. 14, da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB,
demonstrar o seguinte:
Ser brasileiro;
Ser maior de 18anos;
Está no pleno gozo de seus direitos políticos, diga-se, quite com a Justiça Eleitoral;
Está alistado eleitoralmente;
Está residindo eleitoralmente em CampoMaior/PI;
Está filiado a partido político;
Declaração de seus bens;
Certidões criminais;
Comprovante de escolaridade;
Propostas defendidas pelo candidato;
Não ser analfabeto real oufuncional;
Não ter exercido cargo, função ou ofício que exija, pela sua natureza, de desincompatibilização prévia;
Não ter seu cônjuge, companheiro ou parentes de qualquer natureza, até o segundo grau, exercício o cargo de prefeito de CampoMaior/PI;
Não ter perdido cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do
Município;
Não ter tido contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político;
Não ter sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, pelos crimes:
contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência;
contra o meio ambiente e a saúde pública;
eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública;
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
de redução à condição análoga à de escravo;
contra a vida e a dignidade sexual; e,
praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Não ter sido declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível;
Não ter tido suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário;
Não ser detentor de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiou a si ou a terceiros, pelo abuso do poder
econômico ou político, pelo que foi condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado;
Não tenha sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por
captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em
campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma;
Não ter renunciado a mandato desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a
dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município;
Não ter sido condenado à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato
doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito;
Não ter sido excluído do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração éticoprofissional;
Não ter sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado
desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade;
Não ter sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial;
Não ter sido responsável por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça
Eleitoral, se observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n.º 64/90; e,
aa) Não ter sido magistrado ou membro do Ministério Público aposentado compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o
cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar.
Não obstante ser imprescindível a qualquer candidato a cargo público eletivo demonstrar citadas condições positivas e negativas, o requerente,
em seu RRC, quedou- se, tão somente a apresentar:
declaração de bens;
certidão negativa cível e criminal de 1º e 2º grau, da justiça comum federal;
certidão negativa cível e criminal de 1º e 2º grau, da justiça comum estadual;
prova de alfabetização;
cópia de documento oficial de identificação; E
comprovante de desincompatibilização.
Quanto aos demais requisitos legais de demonstração de ausência de causas de inelegibilidade, após pesquisas em sistemas ministeriais,
não se denotouquaisquer indícios que justificassem a impugnação.
Assim, chega-se à ilação de que o procedimento em referência não teve seu objeto confirmado, não sendo cabível, destarte, qualquer outra
espécie de diligência,
conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Eis o que apregoa o art. 53, §3ª, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019:
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Art. 53. Toda Notícia de Fato encaminhada ao Ministério Público Eleitoral será registrada, autuada e distribuída segundo as regras vigentes da
Unidade Administrativa (Instrução Normativa SG/MPF n. 11/2016, art. 2º).
§3º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado nãoconfigurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou
direitos tutelados peloMinistério Públicoou for incompreensível.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a instauração de procedimento próprio ou promover a medida judicial cabível, INDEFIROa
instauração de notícia de fato em Promotoria Eleitoral.
Publique-se em DOEMP.
Após, arquive-se em Promotoria Eleitoral, consoante art. 57, §1º, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019, comunicando-se à PRE/PI.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP. Eleitoral.
AP nº 000128-223/2020
DECISÃO
Indeferimento de instauração de NF
Trata-se de AP - Atendimento ao Público registrado de ofício, decorrente de edital de pedido de registro de candidatura de JOSE MARCOS
ARAUJO DE SOUSA ao cargo de vereador de Campo Maior pelo Partido Social Liberal - PSL.
Juntou os documentos exigidos em norma eleitorais. É um sucinto relatório.
Não arguidas, eventuais causas de inelegibilidade já existentes não mais poderão ser levantadas, contudo o Ministério Público deve antever a
possibilidade de irregularidade no RRC, pelo que, seja via pesquisa sumária em sistemas abertos e fechados, seja via incongruências
identificadas no RRC, deve, ainda que indiciariamente, ter como possível causa de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade.
De bom tom lembrar, de início, o teor do disposto no art. 52, da resolução TSE n.º 23.609:
Art. 52. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido
deregistrodacandidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 10 e Súmula
TSE nº 43).
No caso posto, pretende a requerente ver seu pedido de registro de candidatura ao cargo de VEREADOR de CAMPO MAIOR/PI, deferido pela
Justiça Eleitoral, pelo que deve, segundo a Lei Complementar n.º 64/90 e art. 14, da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB,
demonstrar o seguinte:
Ser brasileiro;
Ser maior de 18anos;
Está no pleno gozo de seus direitos políticos, diga-se, quite com a Justiça Eleitoral;
Está alistado eleitoralmente;
Está residindo eleitoralmente em CampoMaior/PI;
Está filiado a partido político;
Declaração de seus bens;
Certidões criminais;
Comprovante de escolaridade;
Propostas defendidas pelo candidato;
Não ser analfabeto real oufuncional;
Não ter exercido cargo, função ou ofício que exija, pela sua natureza, de desincompatibilização prévia;
Não ter seu cônjuge, companheiro ou parentes de qualquer natureza, até o segundo grau, exercício o cargo de prefeito de CampoMaior/PI;
Não ter perdido cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do
Município;
Não ter tido contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político;
Não ter sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, pelos crimes:
contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência;
contra o meio ambiente e a saúde pública;
eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública;
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
de redução à condição análoga à de escravo;
contra a vida e a dignidade sexual; e,
praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Não ter sido declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível;
Não ter tido suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário;
Não ser detentor de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiou a si ou a terceiros, pelo abuso do poder
econômico ou político, pelo que foi condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado;
Não tenha sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por
captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em
campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma;
Não ter renunciado a mandato desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a
dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município;
Não ter sido condenado à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato
doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito;
Não ter sido excluído do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração éticoprofissional;
Não ter sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado
desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade;
Não ter sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial;
Não ter sido responsável por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça
Eleitoral, se observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n.º 64/90; e,
aa) Não ter sido magistrado ou membro do Ministério Público aposentado compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o
cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar.
Não obstante ser imprescindível a qualquer candidato a cargo público eletivo demonstrar citadas condições positivas e negativas, o requerente,
em seu RRC, quedou- se, tão somente a apresentar:
declaração de bens;
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certidão negativa cível e criminal de 1º e 2º grau, da justiça comum federal;
certidão negativa cível e criminal de 1º e 2º grau, da justiça comum estadual;
prova de alfabetização; e
cópia de documento oficial de identificação.
Em relatório SisConta Eleitoral foi apontada potencial inelegibilidade do requerente decorrente irregularidade na prestação de contas para o cargo
de Deputado Federal nas eleições gerais de 2018. Em pesquisa ao Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (Sico)1, constatouse a existência do processo de prestação de contas nº
0601449-07.2018.6.18.0000, no qual foi proferida decisão aprovando as contas do candidato, inclusive com certidão de trânsito em julgado,
situação que não o torna inelegível.
Quanto aos demais requisitos legais de demonstração de ausência de causas de inelegibilidade, após pesquisas em sistemas ministeriais,
não se denotouquaisquer indícios que justificassem a impugnação.
Assim, chega-se à ilação de que o procedimento em referência não teve seu objeto confirmado, não sendo cabível, destarte, qualquer outra
espécie de diligência, conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Eis o que apregoa o art. 53, §3ª, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019:
Art. 53. Toda Notícia de Fato encaminhada ao Ministério Público Eleitoral será registrada, autuada e distribuída segundo as regras vigentes da
Unidade Administrativa (Instrução Normativa SG/MPF n. 11/2016, art. 2º).
§3º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado nãoconfigurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou
direitos tutelados peloMinistério Públicoou for incompreensível.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a instauração de procedimento próprio ou promover a medida judicial cabível, INDEFIROa
instauração de notícia de fato em Promotoria Eleitoral.
Publique-se em DOEMP.
Após, arquive-se em Promotoria Eleitoral, consoante art. 57, §1º, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019, comunicando-se à PRE/PI.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP. Eleitoral.
AP 000060-223.2020
DECISÃO
Indeferimento de instauração de NF
Trata-se de AP - Atendimento ao Público registrado de ofício, decorrente de edital de pedido de registro de candidatura de SEBASTIÃO DE
SENA ROSA ao cargo de vereador de Campo Maior pelo partido PP.
Juntou os documentos exigidos em norma eleitorais. É um sucinto relatório.
Não arguidas, eventuais causas de inelegibilidade já existentes não mais poderão ser levantadas, contudo o Ministério Público deve antever a
possibilidade de irregularidade no RRC, pelo que, seja via pesquisa sumária em sistemas abertos e fechados, seja via incongruências
identificadas no RRC, deve, ainda que indiciariamente, ter como possível causa de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade.
De bom tom lembrar, de início, o teor do disposto no art. 52, da resolução
TSE n.º 23.609:
Art. 52. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido deregistro
da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 10 e Súmula TSE nº 43).
No caso posto, pretende o requerente ver seu pedido de registro de candidatura ao cargo de VEREADOR de CAMPO MAIOR/PI, deferido pela
Justiça Eleitoral, pelo que deve, segundo a Lei Complementar n.º 64/90 e art. 14, da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB,
demonstrar o seguinte:
Ser brasileiro;
Ser maior de 21anos;
Está no pleno gozo de seus direitos políticos, diga-se, quite com a Justiça Eleitoral;
Está alistado eleitoralmente;
Está residindo eleitoralmente em CampoMaior/PI;
Está filiado a partido político;
Declaração de seus bens;
Certidões criminais;
Comprovante de escolaridade;
Propostas defendidas pelo candidato (se prefeito ou vice);
Não ser analfabeto real ou funcional;
Não ter exercido cargo, função ou ofício que exija, pela sua natureza, de desincompatibilização prévia;
Não ter seu cônjuge, companheiro ou parentes de qualquer natureza, até o segundo grau, exercício o cargo de prefeito de CampoMaior/PI;
Não ter perdido cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do
Município;
Não ter tido contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político;
Não ter sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, pelos crimes:
contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência;
contra o meio ambiente e a saúde pública;
eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública;
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
de redução à condição análoga à de escravo;
contra a vida e a dignidade sexual; e,
praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Não ter sido declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível;
Não ter tido suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário;
Não ser detentor de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiou a si ou a terceiros, pelo abuso do poder
econômico ou político, pelo que foi condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado;
Não tenha sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por
captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em
campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma;
Não ter renunciado a mandato desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a
dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município;
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Não ter sido condenado à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato
doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito;
Não ter sido excluído do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração éticoprofissional;
Não ter sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado
desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade;
Não ter sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial;
Não ter sido responsável por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça
Eleitoral, se observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n.º 64/90; e,
aa) Não ter sido magistrado ou membro do Ministério Público aposentado compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o
cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar.
Não obstante ser imprescindível a qualquer candidato a cargo público eletivo demonstrar citadas condições positivas e negativas, o requerente,
em seu RRC, quedou-se, tão somente a apresentar:
declaração debens;
comprovante deescolaridade;
certidão negativa cível e criminal de 1º e 2º grau, da justiça comum federal;e,
certidão negativa criminal de 1º grau da justiça comumestadual;
Quanto aos demais requisitos legais de demonstração de ausência de causas de inelegibilidade, após pesquisas em sistemas ministeriais,
não se denotou quaisquerindícios que justificassem a impugnação.
Assim, pelos motivos expostos, INDEFIRO a instauração de notícia de fato, por falta de justa causa.
Publique-se em DOEMP. Comunique-se ao E. PRE.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários. Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
AP nº 000094-223/2020
DECISÃO
Indeferimento de instauração de NF
Trata-se de AP - Atendimento ao Público, registrado de ofício, decorrente de edital de pedido de registro de candidatura de EULINA LOPES DE
SOUSA ao cargo de vereadora do Município de Nossa Senhora de Nazaré pelo Partido Comunista do Brasil
PC do B.
Juntou os documentos exigidos em norma eleitoral. É um sucinto relatório.
Não arguidas, eventuais causas de inelegibilidade já existentes não mais poderão ser levantadas, contudo o Ministério Público deve antever a
possibilidade de irregularidade no RRC, pelo que, seja via pesquisa sumária em sistemas abertos e fechados, seja via incongruências
identificadas no RRC, deve, ainda que indiciariamente, ter como possível causa de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade.
De bom tom lembrar, de início, o teor do disposto no art. 52, da resolução TSE n.º 23.609:
Art. 52. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido
deregistrodacandidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 10 e Súmula
TSE nº 43).
No caso posto, pretende a requerente ver seu pedido de registro de candidatura ao cargo de VEREADORA de NOSSA SENHORA DE
NAZARÉ/PI, deferido pela Justiça Eleitoral, pelo que deve, segundo a Lei Complementar n.º 64/90 e art. 14, da Constituição da República
Federativa do Brasil - CRFB, demonstrar o seguinte:
Ser brasileiro;
Ser maior de 18anos;
Está no pleno gozo de seus direitos políticos, diga-se, quite com a Justiça Eleitoral;
Está alistado eleitoralmente;
Está residindo eleitoralmente em Nossa Senhora deNazaré/PI;
Está filiado a partido político;
Declaração de seus bens;
Certidões criminais;
Comprovante de escolaridade;
Propostas defendidas pelo candidato;
Não ser analfabeto real oufuncional;
Não ter exercido cargo, função ou ofício que exija, pela sua natureza, de desincompatibilização prévia;
Não ter seu cônjuge, companheiro ou parentes de qualquer natureza, até o segundo grau, exercício o cargo de prefeito de Nossa Senhora
deNazaré/PI;
Não ter perdido cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do
Município;
Não ter tido contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político;
Não ter sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, pelos crimes:
contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência;
contra o meio ambiente e a saúde pública;
eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública;
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
de redução à condição análoga à de escravo;
contra a vida e a dignidade sexual; e,
praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Não ter sido declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível;
Não ter tido suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário;
Não ser detentor de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiou a si ou a terceiros, pelo abuso do poder
econômico ou político, pelo que foi condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado;
Não tenha sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por
captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de
recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma;
Não ter renunciado a mandato desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a
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dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município;
Não ter sido condenado à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato
doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito;
Não ter sido excluído do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração éticoprofissional;
Não ter sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado
desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade;
Não ter sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial;
Não ter sido responsável por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça
Eleitoral, se observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n.º 64/90; e,
aa) Não ter sido magistrado ou membro do Ministério Público aposentado compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o
cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar.
Não obstante ser imprescindível a qualquer candidato a cargo público eletivo demonstrar citadas condições positivas e negativas, a requerente,
em seu RRC, quedou- se, tão somente a apresentar:
declaração de bens;
certidão negativa cível e criminal de 1º e 2º grau, da justiça comum federal;
certidão negativa cível e criminal de 1º e 2º grau, da justiça comum estadual;
prova de alfabetização; e
cópia de documento oficial de identificação.
Quanto aos demais requisitos legais de demonstração de ausência de causas de inelegibilidade, após pesquisas em sistemas ministeriais,
não se denotouquaisquer indícios que justificassem a impugnação.
Assim, chega-se à ilação de que o procedimento em referência não teve seu objeto confirmado, não sendo cabível, destarte, qualquer outra
espécie de diligência, conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Eis o que apregoa o art. 53, §3ª, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019:
Art. 53. Toda Notícia de Fato encaminhada ao Ministério Público Eleitoral será registrada, autuada e distribuída segundo as regras vigentes da
Unidade Administrativa (Instrução Normativa SG/MPF n. 11/2016, art. 2º).
§3º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado nãoconfigurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou
direitos tutelados peloMinistério Públicoou for incompreensível.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a instauração de procedimento próprio ou promover a medida judicial cabível, INDEFIROa
instauração de notícia de fato em Promotoria Eleitoral.
Publique-se em DOEMP.
Após, arquive-se em Promotoria Eleitoral, consoante art. 57, §1º, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019, comunicando-se à PRE/PI.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP. Eleitoral.
AP nº 000098-223/2020
DECISÃO
Indeferimento de instauração de NF
Trata-se de AP - Atendimento ao Público, registrado de ofício, decorrente de edital de pedido de registro de candidatura de KATIENE MARIA DA
COSTA NASCIMENTO ao cargo de vereadora do Município de Nossa Senhora de Nazaré pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B.
Juntou os documentos exigidos em norma eleitoral. É um sucinto relatório.
Não arguidas, eventuais causas de inelegibilidade já existentes não mais poderão ser levantadas, contudo o Ministério Público deve antever a
possibilidade de irregularidade no RRC, pelo que, seja via pesquisa sumária em sistemas abertos e fechados, seja via incongruências
identificadas no RRC, deve, ainda que indiciariamente, ter como possível causa de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade.
De bom tom lembrar, de início, o teor do disposto no art. 52, da resolução TSE n.º 23.609:
Art. 52. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido
deregistrodacandidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 10 e Súmula
TSE nº 43).
No caso posto, pretende a requerente ver seu pedido de registro de candidatura ao cargo de VEREADORA de NOSSA SENHORA DE
NAZARÉ/PI, deferido pela Justiça Eleitoral, pelo que deve, segundo a Lei Complementar n.º 64/90 e art. 14, da Constituição da República
Federativa do Brasil - CRFB, demonstrar o seguinte:
Ser brasileiro;
Ser maior de 18anos;
Está no pleno gozo de seus direitos políticos, diga-se, quite com a Justiça Eleitoral;
Está alistado eleitoralmente;
Está residindo eleitoralmente em Nossa Senhora deNazaré/PI;
Está filiado a partido político;
Declaração de seus bens;
Certidões criminais;
Comprovante de escolaridade;
Propostas defendidas pelo candidato;
Não ser analfabeto real oufuncional;
Não ter exercido cargo, função ou ofício que exija, pela sua natureza, de desincompatibilização prévia;
Não ter seu cônjuge, companheiro ou parentes de qualquer natureza, até o segundo grau, exercício o cargo de prefeito de Nossa Senhora
deNazaré/PI;
Não ter perdido cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do
Município;
Não ter tido contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político;
Não ter sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, pelos crimes:
contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência;
contra o meio ambiente e a saúde pública;
eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública;
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
de redução à condição análoga à de escravo;
contra a vida e a dignidade sexual; e,
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praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Não ter sido declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível;
Não ter tido suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário;
Não ser detentor de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiou a si ou a terceiros, pelo abuso do poder
econômico ou político, pelo que foi condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado;
Não tenha sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por
captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de
recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma;
Não ter renunciado a mandato desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a
dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município;
Não ter sido condenado à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato
doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito;
Não ter sido excluído do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração éticoprofissional;
Não ter sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado
desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade;
Não ter sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial;
Não ter sido responsável por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça
Eleitoral, se observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n.º 64/90; e,
aa) Não ter sido magistrado ou membro do Ministério Público aposentado compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o
cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar.
Não obstante ser imprescindível a qualquer candidato a cargo público eletivo demonstrar citadas condições positivas e negativas, a requerente,
em seu RRC, quedou- se, tão somente a apresentar:
declaração de bens;
certidão negativa cível e criminal de 1º e 2º grau, da justiça comum federal;
certidão negativa cível e criminal de 1º e 2º grau, da justiça comum estadual;
prova de alfabetização; e
cópia de documento oficial de identificação.
Quanto aos demais requisitos legais de demonstração de ausência de causas de inelegibilidade, após pesquisas em sistemas ministeriais,
não se denotouquaisquer indícios que justificassem a impugnação.
Assim, chega-se à ilação de que o procedimento em referência não teve seu objeto confirmado, não sendo cabível, destarte, qualquer outra
espécie de diligência, conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Eis o que apregoa o art. 53, §3ª, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019:
Art. 53. Toda Notícia de Fato encaminhada ao Ministério Público Eleitoral será registrada, autuada e distribuída segundo as regras vigentes da
Unidade Administrativa (Instrução Normativa SG/MPF n. 11/2016, art. 2º).
§3º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado nãoconfigurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou
direitos tutelados peloMinistério Públicoou for incompreensível.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a instauração de procedimento próprio ou promover a medida judicial cabível, INDEFIROa
instauração de notícia de fato em Promotoria Eleitoral.
Publique-se em DOEMP.
Após, arquive-se em Promotoria Eleitoral, consoante art. 57, §1º, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019, comunicando-se à PRE/PI.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP. Eleitoral.
AP nº 000124-223/2020
DECISÃO
Indeferimento de instauração de NF
Trata-se de AP - Atendimento ao Público registrado de ofício, decorrente de edital de pedido de registro de candidatura de HAMILTON REIS
SANTIAGO DE MATOS SEGUNDO ao cargo de vereador de Campo Maior pelo Partido Social Liberal - PSL.
Juntou os documentos exigidos em norma eleitorais. É um sucinto relatório.
Não arguidas, eventuais causas de inelegibilidade já existentes não mais poderão ser levantadas, contudo o Ministério Público deve antever a
possibilidade de irregularidade no RRC, pelo que, seja via pesquisa sumária em sistemas abertos e fechados, seja via incongruências
identificadas no RRC, deve, ainda que indiciariamente, ter como possível causa de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade.
De bom tom lembrar, de início, o teor do disposto no art. 52, da resolução TSE n.º 23.609:
Art. 52. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido
deregistrodacandidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 10 e Súmula
TSE nº 43).
No caso posto, pretende a requerente ver seu pedido de registro de candidatura ao cargo de VEREADOR de CAMPO MAIOR/PI, deferido pela
Justiça Eleitoral, pelo que deve, segundo a Lei Complementar n.º 64/90 e art. 14, da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB,
demonstrar o seguinte:
Ser brasileiro;
Ser maior de 18anos;
Está no pleno gozo de seus direitos políticos, diga-se, quite com a Justiça Eleitoral;
Está alistado eleitoralmente;
Está residindo eleitoralmente em CampoMaior/PI;
Está filiado a partido político;
Declaração de seus bens;
Certidões criminais;
Comprovante de escolaridade;
Propostas defendidas pelo candidato;
Não ser analfabeto real oufuncional;
Não ter exercido cargo, função ou ofício que exija, pela sua natureza, de desincompatibilização prévia;
Não ter seu cônjuge, companheiro ou parentes de qualquer natureza, até o segundo grau, exercício o cargo de prefeito de CampoMaior/PI;
Não ter perdido cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do
Município;
Não ter tido contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político;
Não ter sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, pelos crimes:
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contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência;
contra o meio ambiente e a saúde pública;
eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública;
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
de redução à condição análoga à de escravo;
contra a vida e a dignidade sexual; e,
praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Não ter sido declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível;
Não ter tido suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário;
Não ser detentor de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiou a si ou a terceiros, pelo abuso do poder
econômico ou político, pelo que foi condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado;
Não tenha sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por
captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em
campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma;
Não ter renunciado a mandato desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a
dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município;
Não ter sido condenado à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato
doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito;
Não ter sido excluído do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração éticoprofissional;
Não ter sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado
desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade;
Não ter sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial;
Não ter sido responsável por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça
Eleitoral, se observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n.º 64/90; e,
aa) Não ter sido magistrado ou membro do Ministério Público aposentado compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o
cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar.
Não obstante ser imprescindível a qualquer candidato a cargo público eletivo demonstrar citadas condições positivas e negativas, o requerente,
em seu RRC, quedou- se, tão somente a apresentar:
declaração de bens;
certidão negativa cível e criminal de 1º e 2º grau, da justiça comum federal;
certidão negativa cível e criminal de 1º e 2º grau, da justiça comum estadual;
prova de alfabetização; e
cópia de documento oficial de identificação.
Quanto aos demais requisitos legais de demonstração de ausência de causas de inelegibilidade, após pesquisas em sistemas ministeriais,
não se denotouquaisquer indícios que justificassem a impugnação.
Assim, chega-se à ilação de que o procedimento em referência não teve seu objeto confirmado, não sendo cabível, destarte, qualquer outra
espécie de diligência,
conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Eis o que apregoa o art. 53, §3ª, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019:
Art. 53. Toda Notícia de Fato encaminhada ao Ministério Público Eleitoral será registrada, autuada e distribuída segundo as regras vigentes da
Unidade Administrativa (Instrução Normativa SG/MPF n. 11/2016, art. 2º).
§3º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado nãoconfigurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou
direitos tutelados peloMinistério Públicoou for incompreensível.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a instauração de procedimento próprio ou promover a medida judicial cabível, INDEFIROa
instauração de notícia de fato em Promotoria Eleitoral.
Publique-se em DOEMP.
Após, arquive-se em Promotoria Eleitoral, consoante art. 57, §1º, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019, comunicando-se à PRE/PI.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP. Eleitoral.
AP nº 000142-223/2020
DECISÃO
Indeferimento de instauração de NF
Trata-se de AP - Atendimento ao Público registrado de ofício, decorrente de edital de pedido de registro de candidatura de MARIA AURILEIDE
DOS SANTOS VIEIRA ao cargo de vereadora de Campo Maior pelo Partido dos Trabalhadores - PT.
Juntou os documentos exigidos em norma eleitorais. É um sucinto relatório.
Não arguidas, eventuais causas de inelegibilidade já existentes não mais poderão ser levantadas, contudo o Ministério Público deve antever a
possibilidade de irregularidade no RRC, pelo que, seja via pesquisa sumária em sistemas abertos e fechados, seja via incongruências
identificadas no RRC, deve, ainda que indiciariamente, ter como possível causa de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade.
De bom tom lembrar, de início, o teor do disposto no art. 52, da resolução TSE n.º 23.609:
Art. 52. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido
deregistrodacandidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 10 e Súmula
TSE nº 43).
No caso posto, pretende a requerente ver seu pedido de registro de candidatura ao cargo de VEREADORA de CAMPO MAIOR/PI, deferido pela
Justiça Eleitoral, pelo que deve, segundo a Lei Complementar n.º 64/90 e art. 14, da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB,
demonstrar o seguinte:
Ser brasileiro;
Ser maior de 18anos;
Está no pleno gozo de seus direitos políticos, diga-se, quite com a Justiça Eleitoral;
Está alistado eleitoralmente;
Está residindo eleitoralmente em CampoMaior/PI;
Está filiado a partido político;
Declaração de seus bens;
Certidões criminais;
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Comprovante de escolaridade;
Propostas defendidas pelo candidato;
Não ser analfabeto real oufuncional;
Não ter exercido cargo, função ou ofício que exija, pela sua natureza, de desincompatibilização prévia;
Não ter seu cônjuge, companheiro ou parentes de qualquer natureza, até o segundo grau, exercício o cargo de prefeito de CampoMaior/PI;
Não ter perdido cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do
Município;
Não ter tido contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político;
Não ter sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, pelos crimes:
contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência;
contra o meio ambiente e a saúde pública;
eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública;
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
de redução à condição análoga à de escravo;
contra a vida e a dignidade sexual; e,
praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Não ter sido declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível;
Não ter tido suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário;
Não ser detentor de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiou a si ou a terceiros, pelo abuso do poder
econômico ou político, pelo que foi condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado;
Não tenha sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por
captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em
campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma;
Não ter renunciado a mandato desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a
dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município;
Não ter sido condenado à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato
doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito;
Não ter sido excluído do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração éticoprofissional;
Não ter sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado
desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade;
Não ter sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial;
Não ter sido responsável por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça
Eleitoral, se observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n.º 64/90; e,
aa) Não ter sido magistrado ou membro do Ministério Público aposentado compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o
cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar.
Não obstante ser imprescindível a qualquer candidato a cargo público eletivo demonstrar citadas condições positivas e negativas, o requerente,
em seu RRC, quedou- se, tão somente a apresentar:
declaração de bens;
certidão negativa cível e criminal de 1º e 2º grau, da justiça comum federal;
certidão negativa cível e criminal de 1º e 2º grau, da justiça comum estadual;
prova de alfabetização; e
cópia de documento oficial de identificação.
Quanto aos demais requisitos legais de demonstração de ausência de causas de inelegibilidade, após pesquisas em sistemas ministeriais,
não se denotouquaisquer indícios que justificassem a impugnação.
Assim, chega-se à ilação de que o procedimento em referência não teve seu objeto confirmado, não sendo cabível, destarte, qualquer outra
espécie de diligência, conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Eis o que apregoa o art. 53, §3ª, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019:
Art. 53. Toda Notícia de Fato encaminhada ao Ministério Público Eleitoral será registrada, autuada e distribuída segundo as regras vigentes da
Unidade Administrativa (Instrução Normativa SG/MPF n. 11/2016, art. 2º).
§3º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado nãoconfigurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou
direitos tutelados peloMinistério Públicoou for incompreensível.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a instauração de procedimento próprio ou promover a medida judicial cabível, INDEFIROa
instauração de notícia de fato em Promotoria Eleitoral.
Publique-se em DOEMP.
Após, arquive-se em Promotoria Eleitoral, consoante art. 57, §1º, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019, comunicando-se à PRE/PI.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP. Eleitoral.

3.13. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI14104
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA
Praça Diógenes Rebêlo, nº 338, Centro, CEP 64.180-000 - Fone: (0xx)86-3383-1301
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 02/2020 SIMP Nº 000502-161/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça signatário, promove o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento administrativo, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Cuida-se de procedimento administrativo instaurado em razão de denúncia anônima encaminhada pelo Disque 100 (número de
protocolo:1995669) noticiando situação vivenciada pela idosa M. C. de C.
De acordo com a denúncia supracitada, a idosa estaria sendo abusada financeiramente e negligenciada, pelo filho J., e negligenciada pela filha
V. O Sr. J. é usuário de drogas, utilizando o benefício da idosa para comprar substâncias ilícitas, fazendo uso de drogas na própria residência da
idosa, bem como leva pessoas estranhas para parte interna da casa de sua mãe.
Por fim, a denúncia afirma que a filha V. tem ciência de toda situação, mas que se mantém inerte, por ter medo do irmão J., fls. 06.
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Oficiado por esta Promotoria, o CREAS realizou visita na residência da idosa no dia 12 de agosto de 2019 e 10 de setembro de 2019. De acordo
com o relatório apresentado, a idosa relatou para equipe do CREAS que reside com o filho J. C. e que este trabalha o dia todo, retornando para
casa somente no final do dia. A filha V. a visita com frequência, realiza faxina na casa da idosa duas vezes por semana e lava as roupas da
genitora.
A equipe concluiu, em sede de relatório, que a idosa vive apreensiva por conta do filho que faz uso de drogas e chega na residência da genitora
pressionando por dinheiro. Vivendo em um ambiente inseguro, passando a maior parte do tempo sozinha na residência fls. 31/34.
O Sr. J. C. de C. foi ouvido na sede desta Promotoria, no dia 24 de outubro de 2019. Relatou que tem boa convivência com a genitora e seus
irmãos, que não ajuda no custeio da casa, mas que também não pede dinheiro para sua mãe, pois tem renda própria. Afirmou que leva amigos
para fumarem maconha na residência de sua mãe, mas que não faz uso de álcool dentro da casa da idosa, fls. 40/41.
No dia 24 de outubro de 2019 foi ouvido outro filho da Sra. M. C., o Sr. J. C. da S., responsável por gerir os benefícios da idosa. O Sr. J. C.
afirmou que, apesar de seu irmão fazer uso de bebida alcoólica e outras substâncias ilícitas, o declarante nunca presenciou discussões entre sua
mãe e J. C.
O Sr. J. C. afirmou, ainda, que quando seu irmão J. C. está sob o efeito do álcool ou outras substâncias, não incomoda a idosa, pois vai logo para
o quarto dormir. Quando visitava sua mãe e encontrava alguns amigos de seu irmão,expulsava todos. Que já tem um tempo que o sr. J. C. não
recebe mais visitas de amigos na casa da idosa. Que J. C. não costuma deixar a sra. M. C. sozinha durante a noite, apenas se ausenta de casa
durante o dia para trabalhar. Que o irmão J. C. tem costume de pedir dinheiro para a idosa e que ela, por vezes, dá o dinheiro. Que quando,
porventura, a idosa nega dinheiro ao irmão, este não se altera e respeita a decisão da idosa.
Por fim, informou que ele e a irmã V. já pensaram em contratar uma pessoa para realizar as atividades domésticos e fazer companhia a idosa
durante o período do dia, mas a sra. M.C. não aceitou, mas que insistirá na ideia de convencer a mãe a contratar alguém para ajudá-la, fls. 43/44.
Foi encaminhado ofício ao CREAS solicitando que realizasse visita domiciliar na casa da idosa, no intuito de verificar as condições de
alimentação,
saúde física e psicológica, higiene, ambiente familiar em que a idosa se acha inserida.
No dia 13 de janeiro de 2020 o CREAS realizou visita na residência da idosa. A Sra. M. C. estava sozinha em casa. A idosa relatou que continua
residindo com o filho J.C. e que a relação com ele melhorou, bem como que seu filho não está fazendo uso de bebidas alcoólicas.
A idosa informou que a filha V. a visita e faz faxina em sua residência e que o filho João continua responsável por sacar e administrar seu
dinheiro.
Ainda no dia 13 de janeiro de 2020, a equipe do CREAS visitou o filho João, que afirmou continuar sacando os benefícios da idosa. Que após
sacar os valores faz as compras necessárias, paga as contas e o que resta entrega para a mãe. Afirma que conversou com a idosa para pagar
uma pessoa para realizar as tarefas domésticas e também lhe fazer companhia, mas que a Sra. M. C. não aceitou.
No dia 20 de janeiro de 2020 o CREAS visitou à Senhora V. L., oportunidade em que relatou que o irmão J. C. continua fazendo uso de bebidas
alcoólicas e outras drogas, levando amigos para a calçada da residência da genitora e isso incomoda muito a idosa. Ressalta que nunca ouviu
comentários de vizinhos em relação ao irmão J. C. chegar em casa bagunçando ou discutindo com a mãe. Sobre a senhora M. C. ficar sozinha
na residência, afirma que sua irmã, senhora E., se propôs em pagar uma pessoa para trabalhar na residência e a genitora não aceita.
Em sede de relatório, o CREAS concluiu que a idosa encobre as atitudes do filho J. C.s. A idosa passa a maior parte do tempo sozinha. No
entanto, de acordo com a filha V. L., o afastamento do Sr. J. C. poderá complicar a saúde da genitora, tendo em vista que a idosa é muito
apegada ao seu filho, fls. 64/73.
No dia 27 de outubro de 2020 foi realizada a oitiva da Sra. V.
L. Da S.. Relatou que sua mãe reside junto com o filho mais novo, Sr. J. C.. Que a declarante é responsável por providenciar as compras de
alimentos, remédios, pagamentos de contas, dentre outras coisas. Que a idosa tem boa higiene. A filha mais velha da Sra. V. está responsável
por fazer a comida e limpar a casa da idosa. A filha da declarante vai todos os dias pela manhã e fica até por volta de 13 h, deixando a idosa
alimentada, banhada e a janta pronta.
Afirmou, ainda, que J. C. faz uso de drogas ilícitas e álcool. Que seu irmão começou a fazer tratamento junto ao CRAS, mas que abandonou, pois
a própria idosa era contra o filho tomar remédios utilizados no tratamento. Que a idosa é uma pessoa difícil de lidar e que J. C. não é agressivo.
Que atualmente J. C. não está levando pessoas para a casa da idosa.
É o relatório. Fundamento.
Segundo a Lei n° 10.741/2003 — Estatuto do Idoso, é assegurado aos idosos moradia digna, no seio da família, quando assim o desejar, nos
termos abaixo:
Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o
desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.
Ainda de acordo com o Estatuto do idoso, as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem
ameaçados ou violado, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de
atendimento; em razão de sua condição pessoal. Verificada qualquer dessas hipóteses o Ministério Público poderá determinar, dentre outras
medidas, a realização de orientação, apoio e acompanhamento temporário, nos termos abaixo:
Art. 44. As medidas de proteção ao idoso previstas nesta Lei poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e levarãoem conta os fins
sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares ecomunitários.
Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá
determinar, dentre outras, as seguintes medidas:
- encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade;
- orientação,apoioeacompanhamentotemporários;
- requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar;
- inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio
idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação;
- abrigo em entidade;
- abrigo temporário. (grifo nosso).
Dos dispositivos acima conclui-se que a pessoa idosa deve permanecer prioritariamente no seio de sua família, ficando a institucionalização
como medida excepcional.
Por outro lado, importante ressaltar que o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS é respeitável órgão destinado à população
fragilizada pela pobreza, ausência de renda, e com acesso precário aos serviços públicos, ou que esteja com os vínculos afetivos enfraquecidos,
porém ainda não rompidos.
A equipe do CRAS trabalha preventivamente, organizando e ofertando serviços com o objetivo de emanciparem esses indivíduos.
Assim, dentre os serviços ofertados no CRAS dividimo-los:
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo
Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com defi- ciência e idosos
Neste ínterim, necessário, ab initio, a adoção de medidas tendentes ao fortalecimento dos vínculos familiares da Sra. M. C. de C., tais como, a
realização de acompanhamento sistemático do caso pelo CRAS de Esperantina a fim de sensibilizar os familiares da idosa com os cuidados
destinados a este, inserindo a família em grupos de apoio, terapias e demais atividades ofertadas pela assistência social, bem corno em
programa de fortalecimento de
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vínculos.
Ademais, urge importante a realização de trabalho conjunto entre a Secretaria Municipal de Saúde e o referido Órgão de Proteção com o fito de
sensibilizar o Sr. J.C. sobre a necessidade de aderir a tratamento contra alcoolismo e uso drogas ilícitas, conscientizando a idosa sobre a
importância do filho fazer o tratamento e a necessidade de ingerir os medicamentos que lhe foram prescritos, tendo em vista que, anteriormente,
a idosa apresentou resistência ao tratamento que o filho mais novo estava submetendo-se.
Diante do exposto, previamente à atuação ministerial, necessário que haja o esgotamento das medidas e atribuições da Rede de Proteção ou
pelo menos sua atuação no caso, vez que tais medidas são mais sutis, ficando a intervenção ministerial medida excepcional apenas quando as
primeiras não obtiverem o resultado almejado.
Assim, considerando que a intervenção ministerial é medida excepcional que somente deve ser suscitada quando a atuação da Rede de
Proteção, em que pese os esforços, não consiga resolver a situação, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos, comunicando a
decisão ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao CAODEC, via meio eletrônico.
Ressalte-se, por derradeiro, que não há qualquer impedimento de que, esgotada a atuação da Rede de Proteção, persistindo grave situação de
risco que justifique atuação deste Órgão Ministerial, seja aberto novo procedimento administrativo para tomada de medidas cabíveis.
CIENTIFIQUE-SE ao CRAS de Esperantina dos termos do presente arquivamento, notadamente a necessidade de acompanhamento do caso
pelo referido Órgão da Rede de Proteção. Para que realize trabalho conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de Esperantina na
sensibilização do sr. J. C., para tratamento contra alcoolismo e drogas ilícitas. Conscientizando a idosa sobre a importância do filho fazer o
tratamento e a necessidade de ingerir os medicamentos que lhe foram prescritos, tendo em vista que, anteriormente, a
idosa apresentou resistência ao tratamento que o filho mais novo estava ubmetendo-se, bem como o fortalecimento de vínculos da família em
apreço.
Publique-se a presente promoção de arquivamento no Diário Oficial do MPPI, ressalvando-se o nome das partes, a fim de dar amplo
conhecimento e possibilitar o controle social.
Após, promova o arquivamento do procedimento administrativo no sistema SIMP, com o arquivamento físico dos autos e baixa em livro próprio.
Havendo recurso, conclusos os autos para reconsideração. Expedientes Necessários.
Esperantina (PI), 29 de Outubro de 2020.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina

3.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BRANCA-PI14106
PORTARIA Nº 03/2020 - PJAB
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do titular da Promotoria de Justiça de Água Branca, no uso de suas
atribuições legais e constitucionais conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento destinado a embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º,
inciso IV da Resolução CNMP nº. 174/2017);
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo nº 01/2020 com a finalidade de acompanhar o processo de licenciamento ambiental requerido
pela empresa ECOTRADE junto a SEMAR, determinando, para tanto:
1. Autuar a presente portaria de instauração de Procedimento Administrativo e arquivando-se cópia em pasta na Promotoria de Justiça;
2. Encaminhar a presente Portaria para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
3. Após, venham os autos conclusos;
4 . Registre-se e cumpra-se.
Água Branca (PI), 13 de janeiro de 2020.
MARIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 04/2019 - PJAB
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do titular da Promotoria de Justiça de Água Branca, no uso de suas
atribuições legais e constitucionais conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento destinado a embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º,
inciso IV da Resolução CNMP nº. 174/2017);
RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 07/2019 sob SIMP nº 28-166/2019 em Procedimento Administrativo Nº 04/2019 de Controle Externo da
Atividade Policial para acompanhamento das requisições ministeriais para instauração de inquéritos policiais pela polícia civil de Água Branca-PI,
determinando, para tanto:
1. Nomear o Técnico Ministerial, Eduardo Ribeiro Lopes, para secretariar este procedimento;
2. Autuar a presente portaria de conversão da Notícia de Fato em Procedimento Administrativo e arquivando-se cópia em pasta na Promotoria de
Justiça;
3. Determino publicação da presente Portaria no Diário do Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
4. Após, venham os autos conclusos.
5. Registre-se e cumpra-se.
Água Branca (PI), 11 de setembro de 2019.
MARIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça

3.15. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PICOS-PI GRUPO DE TRABALHO-PGJ/PI 866/2020 e 928/202014107
SIMP: 000012-370/2020
DECISÃO
Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo Grupo de Trabalho para Auxílio e Execução de Medidas de Enfrentamento ao COVID-19
de Picos-PI, nos termos da Portaria PGJ-PI nº 886/2020, cujo mote é promover a fiscalização e acompanhamento das ações desenvolvidas no
Município de Santana do Piauí, para prevenção e enfrentamento ao COVID-19.
Expediu-se a Recomendação nº 05.2020 à Vigilância Sanitária e Secretaria de Saúde do Município de Santana-PI, com o objetivo de que fossem
adotadas as medidas profiláticas necessárias para conter a propagação da doença, expondo-se os cuidados a serem adotados pelo referido
município.
Após o regular envio da recomendação, a Vigilância Sanitária e Secretaria de Saúde Municipal, encaminharam o Ofício nº 11.2020, informando o
acatamento de referida recomendação por parte do município, bem como apresentou informações, por meio do ofício n. 16/2020, quanto às
medidas adotadas para contenção do avanço do COVID-19.
Por meio do decreto municipal n. 21/2020, o município determinou a prorrogação da suspensão das atividades e eventos para conter o avanço do
COVID-19.
Em novo despacho solicitou-se informações quanto aos casos existentes no município, as medidas adotadas para desinfecção dos
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estabelecimentos considerados como essenciais em funcionamento, medidas adotadas para conter o avanço do COVID-19 e informações
repassadas aos fornecedores de serviços funerários.
Por meio do ofício nº 05/2020, a Vigilância Sanitária apresentou informações quanto às medidas solicitadas.
Despacho em ID nº 31423985, solicitando informações quanto ao Plano de Flexibilização do Isolamento Social, bem quanto ao cumprimento da
recomendação nº 05.2020, por parte dos empreendimentos funerários.
Por meio dos ofícios nº 32 e 33/2020, o município informou a inexistência do plano de flexibilização sendo convocada reunião para tratar sobre
sua elaboração, bem como as medidas de desinfecção dos estabelecimentos considerado essenciais. Contudo, por meio do ofício n. 07/2020, o
município informou também o cumprimento por meio dos serviços funerários.
Conforme ID n. 31687133, o município encaminhou respectivo plano de flexibilização conforme decreto municipal n. 028/2020.
É o relatório. Decido.
O cerne da demanda cinge-se a fiscalização e acompanhamento das ações desenvolvidas no Município de Santana do Piauí, para prevenção e
enfrentamento ao COVID-19.
Ocorre que, consoante informado pelo ente municipal, foram adotadas todas as medidas necessárias para conter o avanço do COVID-19.
Não bastasse isso, a atuação ministerial cumpriu os fins a que se destinou vez que as orientações contidas na Recomendação nº 05.2020, foram
levadas ao conhecimento da Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal de Saúde. Assim, caso venham a surgir irregularidades nas ações de
enfrentamento ao COVID-19 no âmbito daquele município, os órgãos já se encontram ciente das medidas necessárias.
Inobstante, caso surjam demandas específicas quanto à temática, este Parquet voltará a atuar.
Em face de sobreditas considerações e pelo que do mais nos autos consta, DETERMINO o ARQUIVAMENTO o presente Procedimento
Administrativo, pois exaurido seu objeto.
Publique-se no DOEMP. Providencie-se a remessa de cópia desta decisão ao E. CSMP, via Athenas.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13,
§2º da Resolução nº 174/2017.
Picos/PI, 27 de outubro de 2020.
CLEANDRO MOURA
Promotor de Justiça

3.16. 33ª ZONA ELEITORAL - BURITI DOS LOPES/PI14110
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de sua representante legal abaixo-assinada, em exercício junto à 33ª Zona Eleitoral - Buriti dos
Lopes, no uso de suas atribuições legais, e na forma como dispõem os arts. 127, caput e 129, incisos II e IX, da Constituição Federal; arts. 6º,
inciso XX e 72, da Lei Complementar nº 75/93 e demais disposições legais aplicáveis à espécie, 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 artigo 127, caput, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual exercer perante a Justiça Eleitoral as funções do
Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral (LC nº75/93);
CONSIDERANDO a situação excepcional que o mundo vivencia, em decorrência da Pandemia da Covid-19, que provocou alteração no
calendário das eleições de 2020, exigindo que os membros do Ministério Público Eleitoral, os Candidatos e Partidos e a Justiça Eleitoral se
adequem à nova realidade imposta, em observância às regras sanitárias em prol da saúde pública;
CONSIDERANDO que a Recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação,que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO a expedição da EC 107, de 2 de julho de 2020, que adiou, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais de
outubro de 2020 para o mês de novembro, alterando assim os prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO o Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico Nº 044/2020, no qual consta
orientações para candidatos, eleitores, colaboradores da Justiça Eleitoral e sociedade em geral, estabelecendo medidas de prevenção e controle
da disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020, e a Recomendação Técnica SESAPI/SUPAT/DIVISA n°20/2020, de 04
de setembro de 2020;
CONSIDERANDO as medidas excepcionais adotadas pelo Governo Estadual do Piauí/Secretaria de Estado da Saúde do Piauí/Diretoria de
Vigilância Sanitária Estadual - SESAPI/DIVISA, necessárias para conter à disseminação da COVID-19;
CONSIDERANDO o Decreto nº 19.164, de 20 de agosto de 2020, que aprovou o Protocolo Específico de Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SarsCov-2 (Covid-19) para Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO o teor do art.1º, §3º, inciso VI, da EC 107/2020, segundo o qual "os atos regulares de propaganda eleitoral não poderão ser
limitados pela legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por
autoridade sanitária estadual ou nacional";
CONSIDERANDO a expedição da Recomendação Técnica nº 020/2020, pela Secretaria de Estado da Saúde, pela Superintendência de
Atenção Primária à Saúde e Municípios - SUPAT e pela Diretoria de Unidade de Vigilância Sanitária Estadual - DIVISA, que traça orientações
para realização de reuniões durante as campanhas eleitorais, visando conter a disseminação da Covid-19;
CONSIDERANDO o acórdão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº6341/DF, que reconheceu a competência legislativa concorrente entre a
União e os Estados para o estabelecimento de normas sobre direito sanitário na contenção da corrente pandemia;
CONSIDERANDO a Portaria PGE nº 1, de 14 de setembro de 2020, que estabelece orientações para o Ministério Público Eleitoral, no curso
das Eleições Municipais de 2020, relativas às medidas de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19);
CONSIDERANDO, consoante disposto no art.3º, da Portaria PGE nº 01/2020, que "compete aos membros e servidores do Ministério Público
Eleitoral contribuir para normalidade do pleito, segurança do voto e liberdade democrática em observância às medidas higiênico-sanitárias que
minimizem o risco à saúde pública durante o trâmite do processo eleitoral, sem se furtar do exercício da função de fiscal do processo eleitoral";
CONSIDERANDO que o art.10º, da Portaria PGE nº01/2020 prevê que "os membros do Ministério Público Eleitoral deverão expedir
recomendações aos partidos políticos e candidatos, para que, durante as campanhas e no dia das eleições, observem e cumpram as
medidas higiênico-sanitárias necessárias à prevenção de contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19), observadas as particularidade
locais, consignadas pelas autoridades competentes via decreto do Chefe do Poder Executivo estadual ou municipal, ou atos
administrativos da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal. Parágrafo único. Poderão os membros sugerir a adoção das seguintes
medidas a que se refere o caput: I - evitar eventos que ocasionem aglomeração de pessoas, como caminhadas, carreatas, comícios,
reuniões; II - evitar o uso e compartilhamento de informes impressos como cartilhas, jornais, santinhos, dando preferência ao
marketing digital; III - observar os cuidados sanitários nos comitês ou locais de reuniões político-partidárias, como distanciamento
entre as pessoas, uso de máscaras faciais, disponibilização de álcool em gel para higienização das mãos; IV - evitar o contato físico
com o eleitor";
CONSIDERANDO que o art.11, da Portaria PGE nº01/2020 prevê que "na fiscalização do processo eleitoral no contexto da pandemia, poderão
ser observadas as seguintes providências, respeitada a autonomia funcional dos membros: I - fatos que se caracterizam como ilícitos
eleitorais e simultaneamente sanitários: representação perante a Justiça Eleitoral com solicitação do exercício do poder de polícia e,
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quando for o caso, multa, além do compartilhamento das informações com o membro oficiante na área de saúde, para adoção das
providências cabíveis quanto à inobservância das normas sanitárias; e II - fatos que configuram ilícitos sanitários, mas não eleitorais:
comunicação ao membro oficiante na área de saúde, para adoção das providências cabíveis quanto à inobservância das normas
sanitárias e, conforme o caso, representação à Justiça Eleitoral para limitação do ato, nos termos do art. 1º, §3º, inciso VI, da Emenda
Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020";
CONSIDERANDO também a dinâmica tradicional das campanhas eleitorais, marcadas por atos de aglomeração de pessoas e pelo intenso
contato físico entre candidatos e eleitores;
CONSIDERANDO que, segundo a legislação eleitoral, "Não será tolerada propaganda: (...) VIII - que prejudique a higiene e a estética urbana ou
contravenha a posturas municipais ou a outra qualquer restrição de direito" (art. 243, do Código Eleitoral);
CONSIDERANDO ainda que o Código Penal tipifica como ilícito criminal a conduta de "Infringir determinação do poder público, destinada
a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa" (art. 268), tal como o Decreto nº 33.756/2020;
CONSIDERANDO o "PLANO DE SEGURANÇA SANITÁRIA", publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral em parceria com o Ministério da Saúde e
entidades médicas, o qual estabeleceu orientações sanitárias para as campanhas eleitorais em razão da Covid-19;
CONSIDERANDO que estamos em eleições municipais, sendo de atribuição dos Promotores Eleitorais o ajuizamento de eventuais ações
eleitorais cíveis, bem como, via de regra, a expedição de Recomendações aos Candidatos, Partidos Políticos e demais usuários da Justiça
Eleitoral;
CONSIDERANDO a Orientação Normativa Conjunta PRE/PGJ/PI Nº 01/2020, da Procuradora-Geral de Justiça e do Procurador Regional
Eleitoral, de 25 de setembro de 2020, que dispõe acerca das medidas a serem adotadas para cumprimento das regras sanitárias por parte dos
Candidatos, Partidos Políticos e demais usuários da Justiça Eleitoral e sobre a expedição de Recomendação pelos Promotores Eleitorais
oficiantes no Estado do Piauí.
CONSIDERANDO a Orientação Normativa PRE/PI nº 04/2020, do Procurador Regional Eleitoral, de 09 de outubro 2020, que dispõe acerca da
fiscalização e do combate de ilícitos eleitorais, consistentes em atos de campanha em desrespeito às restrições sanitárias a ocorrerem no Estado
do Piauí, durante o período eleitoral de 2020, com base na Emenda Constitucional nº 107/2020, na decisão do STF na ADI 6341/DF e nas
medidas de isolamento físico do Governo do Piauí em combate à COVID-19;
CONSIDERANDO que todos os atos de propaganda eleitoral realizados pelos partidos ou candidatos ao longo do período de campanha deverão
se submeter às restrições sanitárias determinadas pelo Poder Público Estadual e, eventualmente, pelo Federal, via decretos governamentais ou
outros instrumentos idôneos, inexistindo blindagem jurídica para as aglomerações de cunho eleitoral.
CONSIDERANDO que consta afirmação textual nos considerandos do Parecer Técnico, de 18 de outubro de 2020, do Comitê de
Operações Emergenciais do Piauí - COE/PI - que os Protocolos de Medidas Higienicosanitárias, as Notas Técnicas e Recomendações
Técnicas emitidas pelos órgão/autoridades sanitárias no Estado são normas de cumprimento obrigatório, que sujeitam partidos
políticos, candidatos, apoiadores, colaboradores e até mesmo eleitores as sanções aplicáveis segundo as leis sanitárias
RESOLVE:
RECOMENDAR, nos termos do art.6º, inciso XX, da LC nº75/1993, AOS CANDIDATOS, PARTIDOS POLÍTICOS, APOIADORES,
COLABORADORES E SOCIEDADE, pertencente a 33ª ZONA ELEITORAL (MUNICÍPIOS DE BURITI DOS LOPES, CAXINGÓ, CARAÚBAS
DO PIAUÍ e BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ) que, sem prejuízo de observar toda a legislação eleitoral:
1) Que todos os partidos políticos e candidatos se abstenham de promover, incentivar, realizar, participar ou permitir que se realize qualquer ato
de campanha que importe em aglomerações, como comícios, carreatas, passeatas, caminhadas, bandeiraços, reuniões e eventos em geral
relacionados;
2) Que a campanha política democrática deverá ocorrer preferencialmente de forma virtual, sem que haja aglomerações e com menor risco de
dano à saúde da população;
3) Que as visitas de candidatos aos eleitores são permitidas, desde que, se siga as seguintes recomendações:
3.1 - O candidato não seja acompanhado por mais de 5 (cinco) apoiadores;
3.2 - As visitas domiciliares ocorram sem a entrada dos candidatos e apoiadores no domicílio, a visita deve se limitar a área peridomiciliar
(preferencialmente na área da frente do terreno);
3.3 - Todos deverão obrigatoriamente usar máscaras de proteção facial (candidatos, apoiadores e residentes nos domicílios visitados);
3.4 - Candidatos e apoiadores deverão portar obrigatoriamente álcool 70%, para a higienização das mãos, antes da chegada aos domicílios e
entre um domicílio e outro;
3.5 - Candidatos não deverão permitir que as visitas se tornem "caminhadas políticas", não devem ser acompanhadas por número de
pessoas superior ao estabelecido no item 3.1;
4) Que todos os partidos políticos e candidatos orientem a seus apoiadores, colaboradores e eleitores a cumprirem todas as normas técnicas
definidas pelas autoridades sanitárias.
Quanto à eventual descumprimento das normas sanitárias serão adotadas, de imediato, pela Promotora de Justiça Eleitoral, na fiscalização
do processo eleitoral no contexto da Pandemia, as medidas previstas no art.11, incisos I e II, da Portaria PGE nº 01/2020.
Quanto à realização de atos de propaganda eleitoral em descumprimento das limitações sanitárias, serão adotadas medidas de imediato,
por esta Promotora de Justiça Eleitoral, para fins de aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis, e comunicadas à autoridade
sanitária estadual e/ou federal, conforme o caso, para adoção de providências de sua atribuição.
A violação das normas sanitárias estaduais ou federais importará ainda, na aplicação das penalidades administrativas disciplinadas
especificamente para esse fato, na configuração de propaganda irregular, sujeita, portanto, ao poder de polícia exercida pela Justiça Eleitoral,
e no cometimento do delito descrito pelo art. 268 do Código Penal, a ser apurado.
Destaca-se por fim, que a ciência de agendamento de algum evento eleitoral que tencione a violar normas sanitárias estaduais ou
federais, poderá ensejar o ajuizamento de ação eleitoral de cunho preventivo para obter tutela jurisdicional antecipada (de obrigação de
não fazer) com multa coercitiva, em desfavor dos partidos políticos, candidatos e demais responsáveis.
Para ciência e divulgação, dado o interesse público das informações aqui recomendadas, determina-se o envio de cópia desta Recomendação,
por e-mail e/ou, outro recurso eletrônico: a) a todos os Candidatos, Representantes de Coligação Partidária, Presidentes dos Diretórios
Municipais dosPartidosPolíticos dos municípios de BURITI DOS LOPES, CAXINGÓ, CARAÚBAS DO PIAUÍ e BOM PRINCÍPIO DO
PIAUÍ;b) ao Juiz Eleitoral desta Zona Eleitoral; c) ao Presidente da OAB - Seccional Parnaíba; d) aos Presidentes das Câmaras de
Vereadores dos Municípios e, e) aos Prefeitos Municipais.
Encaminhe-se cópia desta Recomendação à Assessoria de Imprensa do MP/PI e do PRE/PI, para fins de publicação nos Diários Oficiais
Eletrônicos dos respectivos Órgãos.
Por fim, encaminhe-se cópia desta Recomendação ao CACOP, CAODS, GAPE, às rádios e blogs locais, para ampla divulgação.
Cumpra-se.
Buriti dos Lopes (PI), 31 de outubro de 2020.
BELª. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA ELEITORAL

3.17. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JERUMENHA-PI14111
Procedimento Administrativo nº. 14/2020
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Simp 000077-203/2020
PORTARIA Nº 20/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Jerumenha, no uso das atribuições previstas no artigo
32, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26, inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129,
inciso III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO a necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo como objetivo acompanhar a regularização de profissionais de
educação físicana rede municipal de ensino do município de Jerumenha-PI.Desde já, determino as seguintes diligências:
1. Registro e autuação da presente portaria;
2. Arquive-se cópia da presente portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça, bem como seja dada publicidade à mesma;
3. Comunicação de instauração do presente Procedimento Administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí;
4. Expedição de ofício ao Município de Jerumenha-PI requisitando, no prazo de 10 (dez) dias, informações sobre a regularização dos
profissionais de educação física na rede municipal de ensino, bem como que justifiquem a inércia quanto as informações solicitadas no ofício nº
28/2020, cientificando-os que a omissão injustificada gera responsabilidade, encaminhando as informações outrora solicitadas;
5. Para secretariar os trabalhos, nomeio a assessora de Promotoria de Justiça, Raquel Pereira Duque (matrícula 15.575);
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos.
Jerumenha-PI, 02 de novembro de 2020
Ana Sobreira Botelho Moreira
Promotora de Justiça
ICP nº. 03/2020
Simp 00196-203/2020
PORTARIANº 21/2020
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da Promotoria de Justiça de Jerumenha, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo
art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art.
68, I, da Lei Complementar Estadual n° 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), e ainda,
CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, a Administração Pública deverá proceder observando os princípios da
moralidade, impessoalidade, publicidade, legalidade e eficiência;
CONSIDERANDO dispor o parágrafo primeiro do art. 37 da CF/88, que "a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos";
CONSIDERANDO que o princípio da impessoalidade referido na Constituição de 1988 (art. 37, caput) nada mais é do que o clássico princípio da
finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de
direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal. Esse princípio também deve ser entendido para excluir a
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos sobre suas realizações administrativas (CF, art. 37, § 1º)";
CONSIDERANDO que a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), em seu artigo 11, prevê que o desrespeito aos princípios
constitucionais, dentre os quais o princípio da impessoalidade, constitui ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO aRepresentação formulada por THALYTA MOTA QUEIROZ e HEBERSON ALVES DA ROCHA, vereadores do Município de
Canavieira-PI, na qual apontam possível utilização de recursos públicos para a realização de promoção pessoal pelo Prefeito Municipal de
Canavieira, ao realizar pinturas nas cores de seu partido em prédios públicos municipais, desrespeitando os princípios da impessoalidade,
moralidade e legalidade;
RESOLVE:
Converter a notícia de fato nº. 31/2020 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nos termos da Resolução nº 23/07 do CNMP, para apuração dos fatos
mencionados, para tanto, determino:
Autue-se a presente PORTARIA;
Comunique-se ao Egrégio CSMP/PI e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP por email com remessa desta Portaria e publique-se no DOEMP;
Retorne-me os autos para análise e minuta de possível Acordo de Não Persecução Civil. Após, notifique-se o Sr. Joan de Albuquerque Rocha
para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, o interesse na celebração do acordo, podendo as cláusluas do mesmo ser discutidas em audiência
designada para tanto.
Jerumenha-PI, 03 de novembro de 2020
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora de Justiça
Procedimento Administrativo nº. 13/2020
Simp 00583-203/2020
PORTARIA Nº19/2020
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da Promotoria de Justiça de Jerumenha, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo
art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art.
68, I, da Lei Complementar Estadual n° 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), e ainda,
CONSIDERANDO que a vida e a saúde constituem direitos fundamentais do ser humano, sendo de grande relevância pública, conforme previsto
no art. 197, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a artigo 197, também da Constituição Federal que estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle";
CONSIDERANDO que o inciso II, do artigo 7°, da Lei Federal n° 8080/90, prega a "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
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complexidade do sistema";
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 129, inciso II, da Carta Constitucional, que atribuem ao Ministério Público a função institucional de "zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública dos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO o recebimento de ofício encaminhado pela Secretaria de Assistência Social de Jerumenha, solicitando apoio do parquet, no
sentido de solicitar perante a Secretaria de Saúde de Jerumenha a marcação de exames para a menor Maria Eduarda de Moura Alves, filha de
Maria Izaltina Ferreira de Moura, residente no Assentamento Riacho do Mato, haja vista a menor possuir Hidrocefalia e outros problemas de
saúde.
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de acompanhamento e fiscalização dos fatos em comento para dar resolutividade ao caso.
RESOLVE:
CONVERTER a notícia de Fato nº. 116/2019 em Procedimento Administrativo n° 13/2020 visando apurar o fato acima mencionado, em todas as
suas circunstâncias, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis.
Determino, outrossim, a) a autuação e registro desta portaria no livro de registros de Procedimentos Administrativos desta Promotoria de
Justiça; b) Requisite-se a Secretaria de Assistência Social de Jerumenha, no prazo de 10 (dez) dias, informações acerca da resolução ou não do
caso em comento, considerando o lapso temporal desde a instauração da notícia de fato na Promotoria de Justiça, fazendo constar a qualificação
pessoal da menor Maria Eduarda de Moura Alves e sua genitora Maria Izaltina Ferreira de Moura, tais como, endereço, data de nascimento e
telefone para contato, anexando os documentos pessoais das mesmas. Requisite-se ainda que a Secretaria informe qual o tipo de exame de
saúde encontra-se pendente de marcação/remarcação, bem como em qual instituição de saúde é realizado o mesmo; b) seja oficiado a
Secretária Municipal de Saúde do Município de Jerumenha-PI e a Prefeita Municipal para que, no prazo de 10 (dez) dias, justifiquem a inércia
quanto as informações solicitadas nos ofícios 192/2019 e 194/2019; 122/2020 e 123/2020, cientificando-os que a omissão injustificada gera
responsabilidade.
Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
Jerumenha-PI, 27 de outubro de 2020
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora de Justiça

3.18. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAICÓS-PI14113
PORTARIA DE CONVERSÃO Nº 034/2020
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 004/2020
Objeto: Converter a Notícia de Fato nº 040/2019 no Inquérito Civil Público nº 013/2019, com o objetivo de apurar possível acumulação
indevida de cargos de servidores do Município de Patos do Piauí.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotora de Justiça adiante assinada, no exercício de suas atribuições
conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, III, da Constituição Federal, art. 8º, da Lei nº 7.347/85 e art. 26, I, da Lei nº 8.625/93 e §§ 4º e 5º, do art.
5º, II, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO que o art. 129, III, da Constituição da República, atribuiu ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do art. 127, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;
CONSIDERANDO que a "Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos,
a apreciação judicial" (STF, Súmula nº 473);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública
assegurados na Carta Magna, podendo, inclusive, promover inquérito civil e ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, II e III, da CF);
CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa, conforme o artigo 11, da Lei nº 8.429/92, que atenta contra os princípios da
administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196, da CF/88 e que a vida e a saúde constituem direitos
fundamentais do ser humano, sendo de grande relevância pública;
CONSIDERANDO que o pagamento de salários a funcionários que não cumprem regularmente a jornada de trabalho, além de constituir ilícito
administrativo que justifica a aplicação de sanções ao servidor faltoso, pode resultar, também, na responsabilização do administrador público por
ato de improbidade administrativa em face da omissão;
CONSIDERANDO,ainda, o princípio da inacumulabilidade de cargos, empregos e funções públicas, imposto no art. 37, incisos XVI e XVII, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no art. 37, XVI, veda, expressamente, a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto,
quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI, nos seguintes casos: a) a de dois cargos de
professor; b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde,
com profissões regulamentadas;
CONSIDERANDO que a proibição de acúmulo de cargos se estende também a empregos e funções públicas e abrange autarquias, fundações,
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Público
(artigo 37, XVII, da CF/88), ou seja, não é permitido a um mesmo servidor acumular dois ou mais cargos ou funções ou empregos, nem cargo
com função ou emprego, nem função com emprego, quer sejam um e outro da Administração direta ou indireta, quer seja um daquele e outra
desta;
CONSIDERANDO que no exercício do poder-dever de autotutela, cabe à Administração Pública Municipal sanar todos os casos de acumulação
ilegal de cargos, através de processo administrativo, com a garantia do contraditório e da ampla defesa;
CONSIDERANDO a denúncia enviada através da Ouvidoria do MPPI, encaminhado a este órgão ministerial noticiando em suma, que no
município de Patos do Piauí ocorrem as seguintes irregularidades: 1. A servidora Luzia Dias dos Reis ocupa cargo comissionado de chefe de
gabinete na Prefeitura Municipal e acumula a função de professora na Secretaria de Educação; no entanto, recebe seus proventos como
professora sem trabalhar; 2. Do mesmo modo, a servidora Luzissandra Dias dos Reis Moura é enfermeira efetiva e, também, professora efetiva,
mas recebe seus proventos como professora sem lecionar na sala de aula.
CONSIDERANDO, por fim, a expiração do prazo para apreciação da Notícia de Fato nº 040/2019, bem como a necessidade de continuação das
investigações,
RESOLVE converter a NOTÍCIA DE FATO Nº 040/2019 (Protocolo nº 000768-179/2019) no INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 004/2020, PARA
JUNTADA DE INFORMAÇÕES E TOMADA DE PROVIDÊNCIAS, com o propósito de apurar os fatos denunciados ao Ministério Público do
Estado do Piauí, determinando, desde logo, que:
Autue-se e registre-se o presente Inquérito Civil;
Remeta-se cópia da presente Portaria para o Conselho Superior do Ministério Público, ao CACOP, informando a conversão em tela;
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Encaminhe-se cópia desta Portaria para publicação no Diário Eletrônico Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí;
Cumpra-se as diligências de ID: 31063520, a fim de solicitar auxílio do CACOP, via e-mail, enviando cópia dodespacho de ID: 31063520, quanto
às próximas diligências a serem realizadas por estaPromotoria de Justiça no tocante ao objeto do presente procedimento.
Empós, com ou sem resposta, VENHAM os autos conclusos para deliberação.
Cumpra-se.
Jaicós-PI, 03 de novembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular da PJ de Jaicós-PI
PORTARIA DE CONVERSÃO Nº 040/2020
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 007/2020
Objeto: Converter a Notícia de Fato nº 047/2019 (protocolo nº 000777-179/2019) no Inquérito Civil Público nº 007/2020, com o objetivo de
apurar possíveis irregularidades na contratação da Empresa João Paulo dos Reis Coelho-ME pelo Gestor Municipal de Massapê do
Piauí.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotora de Justiça adiante assinada, no exercício de suas atribuições
conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, III, da Constituição Federal, art. 8º, da Lei nº 7.347/85 e art. 26, I, da Lei nº 8.625/93 e §§ 4º e 5º, do art.
5º, II, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
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 Federal;
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos
difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO, ademais, que a Constituição Federal incumbe ao Ministério Público a função institucional de promover o inquérito civil público
para a assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil Público é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a apurar a
ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretam danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como
preparação para o exercício das atribuições atinentes às suas funções institucionais;
CONSIDERANDO, ainda, o volume processual da Comarca de Jaicós-PI, a extensa pauta de audiências civis e criminais, a respondência
constante por Promotorias dos arredores, bem como o número significativo de Procedimentos Preparatórios, Inquéritos Civis e Notícias de Fato
instaurados que demandam tempo e recursos humanos capacitados e ocasionam a impossibilidade do prosseguimento regular dos feitos;
CONSIDERANDO os autos da Notícia de Fato nº 047/2019, em que tem por objeto apurar possíveis irregularidades na contratação da Empresa
João Paulo dos Reis Coelho-ME pelo Gestor Municipal de Massapê do Piauí.
CONSIDERANDO, por fim, a expiração do prazo para apreciação da Notícia de Fato nº 040/2019, bem como a necessidade de continuação das
investigações,
RESOLVE converter a NOTÍCIA DE FATO Nº 040/2019 (Protocolo nº 000768-179/2019) no INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 004/2020, PARA
JUNTADA DE INFORMAÇÕES E TOMADA DE PROVIDÊNCIAS, com o propósito de apurar os fatos denunciados ao Ministério Público do
Estado do Piauí, determinando, desde logo, que:
Autue-se e registre-se o presente Inquérito Civil;
Remeta-se cópia da presente Portaria para o Conselho Superior do Ministério Público, ao CACOP, informando a conversão em tela;
Encaminhe-se cópia desta Portaria para publicação no Diário Eletrônico Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí;
Oficie-se o TCE-PI para que forneça cópia do relatório da DFAM referente ao processo licitatório, na modalidade pregão presencial nº 008/2018,
realizado pelo Município de Massapê do Piauí-PI, que tenha por objeto aquisição de material de limpeza.
Empós, com ou sem resposta, VENHAM os autos conclusos para deliberação.
Cumpra-se.
Jaicós-PI, 03 de novembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular da PJ de Jaicós-PI
PORTARIA Nº 041/2020
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N. 08/2020
Objeto: Averiguar notícia de servidores fantasmas no Município de Massapê do Piauí, bem como possíveis irregularidades na permuta
de funcionários entre os Municípios de Jaicós e Massapê do Piauí.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Jaicós, por sua Promotora de Justiça, Drª Karine
Araruna Xavier,no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III e VI, e 225, caput, § 1º, IV, da Constituição Federal; 1º, IV, da lei nº (Lei da Ação
Civil Pública);
CONSIDERANDO que é função institucional e dever do Ministério Público instaurar procedimento administrativo e inquérito civil, na forma da lei,
para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico e paisagístico e outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos; e promover à anulação ou declaração de
nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do Município, de suas administrações indiretas ou
fundacionais ou de entidades privadas de que participem, na forma do art. 25, IV, a e b, da Lei nº 8.65/93, e art. 3º, IV, a e b, da Lei
Complementar Estadual nº 011/93;
CONSIDERANDO que administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme o art. 37, caput, da
Constituição da República;
CONSIDERANDO a Resolução nº 023, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público Nacional, que disciplina a
instauração e tramitação do Inquérito Civil;
CONSIDERANDO o recebimento, nesta Promotoria de Justiça, de representação acerca de notícia de servidores fantasmas no Município de
Massapê do Piauí, bem como possíveis irregularidades na permuta de funcionários entre os Municípios de Jaicós e Massapê do Piauí;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato de n. 48/2019, com o objetivo de apurar a suposta irregularidade;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato de n. 48/2019 já ultrapassou o prazo para conclusão e ainda restam fatos a serem apurados;
RESOLVE converter a NOTÍCIA DE FATO Nº 048/2019 (Protocolo nº 000778-179/2019) no INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 008/2020, PARA
JUNTADA DE INFORMAÇÕES E TOMADA DE PROVIDÊNCIAS, com o propósito de apurar os fatos denunciados ao Ministério Público
do Estado do Piauí, determinando, desde logo, que:
Autue-se e registre-se o presente Inquérito Civil;
Remeta-se cópia da presente Portaria para o Conselho Superior do Ministério Público, ao CACOP, informando a conversão em tela;
Encaminhe-se cópia desta Portaria para publicação no Diário Eletrônico Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí;
Solicite-se auxílio do CACOP, via e-mail, quanto às próximas diligências a serem realizadas por estaPromotoria de Justiça no tocante ao objeto
do presente procedimento.
Empós, com ou sem resposta, VENHAM os autos conclusos para deliberação.
Cumpra-se.
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Jaicós-PI, 03 de novembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular da PJ de Jaicós-PI
PORTARIA Nº 37/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 31/2020
Referente à NF nº 44/2019 (Protocolo nº 000773-179/2019)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Jaicós, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo
art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art.
68, I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência;
CONSIDERANDO que para a eficácia dos direitos da criança e do adolescente impõe o Estatuto da Criança e do Adolescente que a política de
atendimento desses direitos se efetivará através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos
Estados e dos Municípios, nos termos do art. 86, da Lei Federal n. 8.069/90;
CONSIDERANDO que segundo o art. 3º da Lei 8.069/90 a criança e ao adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade;
CONSIDERANDO que o art. 4º da Lei 8.069/90 reza que: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
CONSIDERANDO que o disposto no art. 5º da Lei 8.069/90 diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos
seus direitos fundamentais.
CONSIDERANDO, ainda, o Relatório do CRAS de Campo Grande datado de 10 de dezembro de 2019, no qual se noticiou que o menor
Anderson Rodrigues de Carvalho apresenta comportamento indisciplinado e rebelde no ambiente escolar.
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, de registro cronológico nº 31/2020, para acompanhamento do menor Anderson
Rodrigues de Carvalho, bem como adoção das medidas necessárias ao caso.
Determino, outrossim:
a). Autue-se e registre-se o presente alterando a classificação taxonômica no SIMP;
b) A comunicação ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude e ao CSMP/PI;
c) Oficie-se o Conselho Tutelar de Campo Grande do Piauí para elaborar relatório circunstanciado acerca das condições escolares e familiares de
Anderson Rodrigues de Carvalho.
Autue-se. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Jaicós/PI, 03 de novembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça de Jaicós/PI
Promotora de Justiça
PORTARIA N° 43/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 32/2020
Objeto: converter a Notícia de Fato nº 001/2020 no PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 32/2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinada, no desempenho das atribuições
conferidas pelo art. 127, caput e 129, III, da Constituição Federal e art. 26, I, da Lei n° 8.625/93 e § § 4º e 5º, do art. 2º, II, da Resolução nº
23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
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 (art. 127, caput, da Constituição Federal; art. 1º da Lei
nº 8.625/93; e art. 1º da Lei Complementar nº 75/93);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil, na forma do art. 8º, inc. IV, da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 3º, caput, da Resolução CNMP nº 174/2017, a notícia de fato deverá ser apreciada no prazo de 30
(trinta) dias, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até o prazo de 90 (noventa) dias, e, caso vencido esse prazo, deverá ser instaurado o
procedimento próprio;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato n° 001/2020 (Protocolo nº 000083-179/2019), instaurada com o
objetivo de apurar notícia de possível crime de maus-tratos contra animal, fato ocorrido na Localidade Juá, Zona Rural de Patos do Piauí/PI;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE converter em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 32/2020 a Notícia de Fato nº 001/2020, determinando as seguintes
diligências:
1) Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a
publicidade exigida pelo art. 4º, da Res. nº 23/2007, do CNMP;
2) Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
3) Reitere-se o ofício n. 043/2020-PJJ-MPPI à AUTORIDADE POLICIAL a fim de informar se foi instaurado o procedimento policial adequado.
Publique-se e cumpra-se.
Jaicós-PI, 03 de novembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular da PJ de Jaicós
(Portaria PGJ/PI nº 4.007/2019)
PORTARIA N° 038/2020
INQUÉRITO CIVIL Nº 005/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinada, no desempenho das atribuições
conferidas pelo art. 127, caput e 129, III, da Constituição Federal e art. 26, I, da Lei n° 8.625/93 e § § 4º e 5º, do art. 2º, II, da Resolução nº
23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público,
CONSIDERANDO que o art. 129, III, da Constituição da República, atribuiu ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do art. 127, 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, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;
CONSIDERANDO que a realização dos procedimentos licitatórios regula-se pela Lei nº 8.666/93, devendo obedecê-la o edital que norteia as
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licitações em geral;
CONSIDERANDO que a "Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos,
a apreciação judicial" (STF, Súmula 473);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública
assegurados na Carta Magna, podendo, inclusive, promover inquérito civil e ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, II e III, da CF);
CONSIDERANDO o teor da denúncia que noticia possíveis pagamentos indevidos ao site de notícias e associação comunitária no município de
Massapê do Piauí;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 3º, caput, da Resolução CNMP nº 174/2017, a notícia de fato deverá ser apreciada no prazo de 30
(trinta) dias, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até o prazo de 90 (noventa) dias, e, caso vencido esse prazo, deverá ser instaurado o
procedimento próprio;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato n° 046/2019 (Protocolo nº 000776-179/2019), instaurado para
averiguar a existência de possíveis irregularidades no âmbito da Prefeitura Municipal de Patos do Piauí-PI;
CONSIDERANDO, ainda, o volume processual da Comarca de Jaicós-PI, a extensa pauta de audiências civis e criminais, a respondência
constante por Promotorias dos arredores, bem como o número significativo de Procedimentos Preparatórios, Inquéritos Civis e Notícias de Fato
instaurados que demandam tempo e recursos humanos capacitados e ocasionam a impossibilidade do prosseguimento regular dos feitos;
CONSIDERANDO que o inquérito civil, instituído pelo § 1º, do art. 8º, da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento de conduta visando a reparação,
a inibição de atos lesivos aos direitos dos consumidores,
RESOLVE
Converter em Inquérito Civil nº 005/2020 a Notícia de Fato n° 046/2019, visando dar continuidade à apuração do fato acima mencionado, em
todas as suas circunstâncias, determinando, desde logo:
Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram seu início e registre-se em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme
determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se arquivo no formato word da presente Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no
Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do Colendo
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remeta-se cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP, para
conhecimento, segundo determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Cumpra-se o despacho de ID: 31031740;
Comunique-se ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Piauí.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Expedientes necessários.
Jaicós-PI, 03 de novembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular da PJ de Jaicós-PI.
PORTARIA nº 039/2020
Inquérito Civil Público n. 06/2020
Objeto:Averiguar possíveis irregularidades na contratação e execução dos serviços de coleta e transporte de lixo do Município de
Massapê do Piauí, referente aos períodos de 2014 até meados de 2019.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Jaicós, por sua Promotora de Justiça, Karine Araruna
Xavier,no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III e VI, e 225, caput, § 1º, IV, da Constituição Federal; 1º, IV, da lei nº (Lei da Ação Civil
Pública);
CONSIDERANDO que é função institucional e dever do Ministério Público instaurar procedimento administrativo e inquérito civil, na forma da lei,
para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico e paisagístico e outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos; e promover à anulação ou declaração de
nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do Município, de suas administrações indiretas ou
fundacionais ou de entidades privadas de que participem, na forma do art. 25, IV, a e b, da Lei nº 8.65/93, e art. 3º, IV, a e b, da Lei
Complementar Estadual nº 011/93;
CONSIDERANDO que administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme o art. 37, caput, da
Constituição da República;
CONSIDERANDO a Resolução nº 023, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público Nacional, que disciplina a
instauração e tramitação do Inquérito Civil;
CONSIDERANDO o recebimento, nesta Promotoria de Justiça, de representação acerca de possíveis irregularidades na contratação e
execução dos serviços de coleta e transporte de lixo do Município de Massapê do Piauí, referente aos períodos de 2014 até meados de
2019;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato de n. 45/2019, com o objetivo de apurar a suposta irregularidade;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato de n. 45/2019 já ultrapassou o prazo para conclusão e ainda restam fatos a serem apurados;
RESOLVE:
DETERMINAR a conversão da Notícia de Fato de n. 45/2019 no Inquérito Civil Público de n. 06/2020 para apurar as irregularidades
mencionadas na referida representação.
Determino a realização das seguintes diligências iniciais:
a) Autue-se e registre-se o presente inquérito civil;
b) Oficie-se ao Conselho Superior do Ministério Público e ao CAOCOP, informando a instauração do presente inquérito civil;
Remeta-se cópia da presente portaria à Secretaria Geral do MPPI para publicação;
Oficie-se o Tribunal de Contas do Estado do Piauí solicitando o envio a esta Promotoria de Justiça de cópia do Relatório da Diretoria de
Fiscalização da Administração Municipal (DFAM), notadamente sobre a regularidade da Tomada de Preço 001/2014, realizados no âmbito do
Município de Massapê do Piauí-PI.
Empós, retornem os autos conclusos.
Jaicós, 03 de novembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular da PJ de Jaicós
PORTARIA DE CONVERSÃO N° 42/2020
INQUÉRITO CIVIL Nº 09/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinada, no desempenho das atribuições
conferidas pelo art. 127, caput e 129, III, da Constituição Federal e art. 26, I, da Lei n° 8.625/93 e § § 4º e 5º, do art. 2º, II, da Resolução nº
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23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
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 (art. 127, caput, da Constituição Federal; art. 1º da Lei
nº 8.625/93; e art. 1º da Lei Complementar nº 75/93);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em proteção dos princípios
constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, da
impessoalidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDOque é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a mesma Lei Federal nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa, no art. 11, preconiza que "constitui ato de
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, ...";
CONSIDERANDO o teor do da notícia submetida ao Ministério Público, pela qual informa possíveis irregularidades nas constas de governo e de
gestão administrativa da Prefeitura Municipal de Massapê do Piauí referente ao exercício financeiro de 2013;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 3º, caput, da Resolução CNMP nº 174/2017, a notícia de fato deverá ser apreciada no prazo de 30
(trinta) dias, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até o prazo de 90 (noventa) dias, e, caso vencido esse prazo, deverá ser instaurado o
procedimento próprio;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato nº 050/2019 Protocolo nº 000793-179/2019, instaurada para
apuração das irregularidades na prestação de contas de gestão e de governo, no exercício de 2013 da Prefeitura Municipal de Massapê do Piauí;
RESOLVE converter em INQUÉRITO CIVIL nº 09/2020 a Notícia de Fato nº 50/2019, determinando as seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram seu início e registre-se em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme
determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se arquivo no formato word da presente Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça para fins de publicação no
Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do Colendo
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remeta-se cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP, para
conhecimento, segundo determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Comunique-se ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Piauí.
5. Solicite-se à Câmara Municipal informações acerca do julgamento das contas.
Posteriormente, retornem os autos para análise e ulteriores deliberações.
Expedientes necessários.
Jaicós-PI, 03 de novembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular da PJ de Jaicós
PORTARIA Nº 033/2020
CONVERSÃO DA NF nº 41/2019 em
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020
Objetivo: Acompanhar a situação familiar do idoso José Joaquim de Carvalho, residente no município de Massapê do Piauí-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,através da Promotoria de Justiça de Jaicós-PI, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais conferidas pelo art. 129, II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público) e pelo art. 68, I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público) e ainda,
CONSIDERANDO que a Constituição brasileira, no seu art. 230, prevê que "a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida";
CONSIDERANDO que o art. 2º, da Lei nº 10.741/03, reza que "O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para
preservação de sua saúde física e mentale seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. ";
CONSIDERANDO que, segundo o art. 3º, do Estatuto do Idoso, "É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde,à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao
trabalho, à cidadania, àliberdade, à dignidade, ao respeitoe à convivência familiar e comunitária. ";
CONSIDERANDO o disposto no art. 4º, do Estatuto reportado, que preconiza que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência,
discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei, sendo
"dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso", de acordo com o apregoado pelo § 1º deste mesmo dispositivo;
CONSIDERANDO que o direito à vida e a saúde são dois dos Direitos Fundamentais, revelando-se, pois, direitos individuais indisponíveis, sendo
obrigação do Estado e da sociedade garantir à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos
civis, políticos, individuais e sociais, assegurados na Constituição e nas leis, bem como colocá-la a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor;
CONSIDERANDO que o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), em seu art. 75, impõe que, nos processos e procedimentos em que não for
parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta Lei, hipóteses em que terá vista dos
autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas, usando os recursos cabíveis;
CONSIDERANDO, também, o teor do relatório social, oriundo da Secretaria Municipal de Assistência Social de Massapê do Piauí, noticiando
negligência por parte da família do idoso José Joaquim de Carvalho, caracterizada pelo descuido com a higiene e saúde do ancião;
CONSIDERANDO, por fim, que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre
outros objetivos, acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, na forma do art. 8º, II, da Resolução nº
174/2017, do CNMP,
RESOLVE
CONVERTER a NF nº 41/2019 no presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, de registro cronológico nº 028/2020, para apuração das
irregularidades acima apontadas, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis, determinando, desde logo:
a) a autuação da Portaria em tela com os documentos que originaram seu início e o registro em livro próprio desta Promotoria de Justiça,
conforme determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
b) a nomeação da Assessora Ministerial, Neidiane Martins Meneses, matrícula nº 15596, para secretariar os trabalhos;
c) o envio de arquivo no formato word da Portaria em pauta ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no
Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, §4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do
Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
d) a expedição de ofício ao CRAS, a fim de elaborar novo relatório social acerca das condições de vida em que se encontra o Sr. José Joaquim
de Carvalho, popularmente conhecido como "Zé de Deus". Prazo para resposta: 10 (dez) dias.
Autue-se. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Jaicós-PI, 03 de novembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
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Promotora de Justiça Titular da PJ de Jaicós-PI
PORTARIA Nº 035/2020
CONVERSÃO DA NF nº 43/2019 EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 29/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Jaicós, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo
art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art.
68, I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público);
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 a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO, ainda, a dificuldade dos beneficiários do TFD da Comarca de Jaicós em obter o ressarcimento das passagens, bem como os
atrasos na efetivação do pagamento.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato n. 43/2019 no PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, de numeração cronológica nº 029/2020, para acompanhar
a situação dos beneficiários do TFD do município de Jaicós.
Determino, desde já, as seguintes diligências:
A autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio;
A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS/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;
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;
Seja ofíciada a Secretaria de Saúde a fim de informar sobre a execução do Programa TFD na Comarca de Jaicós-PI, justificando os atrasos nos
repasses aos beneficiários, em especial aos pacientes VENÂNCIO OTÁVIO DOS REIS, RAIMUNDO JOÃO DA SILVA e ROSANA ALZENIR DOS
SANTOS. Prazo para resposta: 10 (dez) dias.
Autue-se. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Jaicós/PI, 03 de novembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular da PJ de Jaicós
PORTARIA Nº 036/2020
CONVERSÃO DA NF nº 42/2019 EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 30/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Jaicós, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo
art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art.
68, I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público);
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 ALIMENTAÇÃO;
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, ainda, as irregularidades apontadas no relatório de fiscalização encaminhado pelo FNDE no município de Massapê do Piauí.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato n. 42/2019 no PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, de numeração cronológica nº 030/2020, para acompanhar
a situação supramencionada.
Determino, desde já, as seguintes diligências:
Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio;
A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS/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;
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;
Cumpra-se despacho de ID: 31063657.
Autue-se. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Jaicós/PI, 03 de novembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular da PJ de Jaicós
PORTARIA N° 44/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 33/2020
Objeto: converter em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 033/2020 a Notícia de Fato nº 52/2019.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinada, no desempenho das atribuições
conferidas pelo art. 127, caput e 129, III, da Constituição Federal e art. 26, I, da Lei n° 8.625/93 e § § 4º e 5º, do art. 2º, II, da Resolução nº
23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
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 (art. 127, caput, da Constituição Federal; art. 1º da Lei
nº 8.625/93; e art. 1º da Lei Complementar nº 75/93);
CONSIDERANDO o princípio da proteção integral, pelo qual "é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar ao adolescente, com
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absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, ao respeito, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão" (art. 227, da CF);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inc. III, da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 3º, caput, da Resolução CNMP nº 174/2017, a notícia de fato deverá ser apreciada no prazo de 30
(trinta) dias, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até o prazo de 90 (noventa) dias, e, caso vencido esse prazo, deverá ser instaurado o
procedimento próprio;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato n° 52/2019, instaurado com o objetivo de apurar suposta prática
do crime de apropriação indébita do benefício do INSS do menor Ângelo Junior Oliveira Costa;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE converter em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 033/2020 a Notícia de Fato nº 52/2019, determinando as seguintes
diligências:
1) Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça;
2) Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP);
3) Oficie-se a AUTORIDADE POLICIAL a fim de informar se foi instaurado o procedimento policial adequado, conforme solicitado nos ofícios
529/2019 e 010/2020;
4) Seja oficiado o CRAS de Campo Grande do Piauí-PI que se proceda ao estudo social do caso e informe as medidas que vem sendo adotadas
pela Assistência Social.
Publique-se e cumpra-se.
Jaicós-PI, 04 de novembro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular da PJ de Jaicós

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02 AO CONTRATO 31/201814109
a)Espécie: Termo de Apostilamento nº. 02 ao Contrato nº. 31/2018, firmado em 29 de outubro de 2020 entre a Procuradoria Geral de Justiça do
Estado do Piauí - CNPJ 05.805.924/0001-89 e a ANTONIA NETO DA SILVA , inscrita no CPF (MF) sob o nº 708.984.483-87 .
b)ProcessoAdministrativo: nº 19.21.0013.0004545/2020-84 ;
c) Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem como objetoa alteração do valor mensal, segundo CláusulaDécima do Contrato nº 31/2018,
onde a quantia de R$ 645,95 (seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) passa a ser deR$ 688,00 (seiscentos e oitenta e
oito reais)de acordo com a variação ocorrida noÍndice Geral de Preços do Mercado - IGPM/FGV,com efeitos retroativos a partir de 09 de
julho de 2020 (09/07/2020).Dessa forma, tem-se o valor total deR$ 8.256,00 (oito mil duzentos e cinquenta e seis reais)pelo período de doze
meses;
d) Cobertura Orçamentária: Projeto Atividade: 2000; Natureza da Despesa: 3.3.90.36; Fonte de Recurso: 100; Nota de empenho:
2020NE00709;
e) Ratificação: Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas
por este Termo de Apostilamento.Assina o presente instrumento a contratante no processo originário em 01 (uma) via.
Teresina- PI, 04de novembrode 2020.

4.2. AVISO DE LICITAÇÃO14112
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
OBJETO: Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para a eventual aquisição de workstation com garantia de 5 (cinco) anos para
atender a Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI na utilização de softwares de engenharia e arquitetura, e o Grupo
Interinstitucional de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária - GRINCOT, conforme as especificações técnicas, quantidades e exigências
estabelecidas no Termo de Referência (anexo I) e seus anexos.
TOTAL DE ITENS: 1 ITEM (11 unidades)
VALOR TOTAL: R$ 174.900,00 (cento e setenta e quatro mil e novecentos reais)
ENDEREÇO: www.comprasgovernamentais.com.br
EDITAL DISPONÍVEL: a partir do dia 05 de novembro de 2020, no site www.mppi.mp.br, no link Licitações e Contratos, e no site
www.comprasgovernamentais.com.br
ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir do dia 05 de novembro de 2020.
DATA DA SESSÃO: 20/11/2020, às 09:00 (horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: pregoeiro@mppi.mp.br
DATA: 04 de novembro de 2020
PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva

5. GESTÃO DE PESSOAS
[]

5.1. PORTARIAS RH14105
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 718/2020
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:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias da servidora AMANDA GUEDES DOS REIS MONTEIRO,
Assessora de Promotoria, matrícula nº 15630, lotada junto à 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca/PI, previstas anteriormente para ocorrer no
período 11/06 a 10/07/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 722/2019, referentes ao período aquisitivo de 2019/2020, retroagindo os seus
efeitos ao dia 11 de junho de 2020.
Teresina (PI), 03 de novembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 719/2020
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,
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RESOLVE:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias da servidora ARACELLE OLIVEIRA ALVES MACEDO,
Assessora de Promotoria, matrícula nº 15632, lotada junto à 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina/PI, previstas anteriormente para ocorrer no
período 03/08 a 01/09/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 722/2019, referentes ao período aquisitivo de 2019/2020, retroagindo os seus
efeitos ao dia 03 de agosto de 2020.
Teresina (PI), 03 de novembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 720/2020
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:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias da servidora HALLANA RUTH FERREIRA VIANA, Assessora de
Promotoria, matrícula nº 15177, lotada junto à 3ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, previstas anteriormente para ocorrer no período 01 a
30/04/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 722/2019, referentes ao período aquisitivo de 2019/2020, retroagindo os seus efeitos ao dia 01 de
abril de 2020.
Teresina (PI), 03 de novembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 721/2020
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:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias da servidora LARISSA LOPES LACERDA, Assessora de
Procurador, matrícula nº 15057, lotada junto à 4ª Procuradoria de Justiça de Teresina/PI, previstas anteriormente para ocorrer no período 06/08 a
04/09/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 722/2019, referentes ao período aquisitivo de 2019/2020, retroagindo os seus efeitos ao dia 06 de
agosto de 2020.
Teresina (PI), 03 de novembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 722/2020
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:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias do servidor PAULO IBERE LEITE DA COSTA RIBEIRO JUNIOR,
Assessor de Procurador, matrícula nº 15018, lotada junto à 9ª Procuradoria de Justiça de Teresina/PI, previstas anteriormente para ocorrer no
período 01 a 30/04/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 722/2019, referentes ao período aquisitivo de 2019/2020, retroagindo os seus
efeitos ao dia 01 de abril de 2020.
Teresina (PI), 03 de novembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 723/2020
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:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias da servidora DANIELLE AREA LEAO DANTAS, Analista
Ministerial, matrícula nº 232, lotada junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, previstas anteriormente para ocorrer no período 01
a 30/06/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 722/2019, referentes ao período aquisitivo de 2019/2020, retroagindo os seus efeitos ao dia 01
de junho de 2020.
Teresina (PI), 03 de novembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 724/2020
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, no período de 04 de outubro a 17 de novembro de 2020, 45 (quarenta e cinco) dias de licença para tratamento de saúde ao
servidorRAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA, Auxiliar Ministerial, matrícula nº 15981, lotado junto à Coordenadoria de Licitações e
Contratos, conforme perícia médica oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994,
retroagindo os seus efeitos ao dia 04 de outubro de 2020.
Teresina (PI), 04 de novembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 725/2020
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, no período de 19 de outubro a 17 de novembro de 2020, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde ao servidor JOSÉ
HUMBERTO LINHARES SOARES, Técnico Ministerial, matrícula nº 291, lotado junto à Assessoria para Distribuição Processual - 1º Grau,
conforme perícia médica oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os
seus efeitos ao dia 19 de outubro de 2020.
Teresina (PI), 04 de novembro de 2020.
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 726/2020
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, no período de 11 de novembro a 10 de dezembro de 2020, 30 (trinta) dias de prorrogação de licença para tratamento de saúde à
servidora comissionada EMANUELLA MORAIS EVANGELISTA, Oficial de Gabinete, matrícula nº. 15097, lotada junto à Assessoria Para
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Distribuição de Processos de 2º Grau de Teresina - PI, conforme perícia médica oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar
Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994.
Teresina (PI), 04 de novembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 727/2020
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, no período de 25 de outubro a 02 de novembro de 2020, 09 (nove) dias de licença para tratamento de saúde ao servidor PAULO
ANDRÉ MARQUES VIEIRA, Técnico Ministerial, matrícula nº 207, lotado junto à 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, conforme perícia
médica oficial, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao
dia 25 de outubro de 2020.
Teresina (PI), 04 de novembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 728/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
ANTECIPAR 03 (três) dias de folga, do servidor comissionado RODRIGO ALAN SANTOS PINHEIRO, Assessor de Promotoria de Justiça,
matrícula nº 15316, lotado junto à 1ª Promotoria de Justiça de Uruçuí/PI, para fruição nos dias 27, 28 e 29 de outubro de 2020, anteriormente
previstas para os dias 16, 17 e 18/12/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial dos dias dos dias
25 e 26/07/2020, conforme portaria RH/PGJ-MPPI Nº 670/2020, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação, retroagindo os seus
efeitos ao dia 27 de outubro de 2020.
Teresina (PI), 04 de novembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 729/2020
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:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias do servidor comissionado CARLOS EUGENIO CESARIO LEAL,
Assessor de Promotoria, matrícula nº 15131, lotado junto à 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus/PI, previstas anteriormente para ocorrer no
período 01 a 30/06/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 722/2019, referentes ao período aquisitivo de 2019/2020, retroagindo os seus
efeitos ao dia 01 de junho de 2020.
Teresina (PI), 04 de novembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 730/2020
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:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias da servidora comissionada MARISA OLIVEIRA PEREIRA,
Assessora de Promotoria, matrícula nº 15571, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI, previstas anteriormente para ocorrer no
período 04/05 a 02/06/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 722/2019, referentes ao período aquisitivo de 2019/2020, retroagindo os seus
efeitos ao dia 04 de maio de 2020.
Teresina (PI), 04 de novembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 731/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER 06 (seis) dias de folga, nos dias 09, 10, 11, 12, 13 e 16 de novembro de 2020, à servidora comissionada FRANCISCA SOUSA
MORAIS, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15658, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI, nos termos do art. 14
do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial dos dias 28/12/2019, 25 e
26/02/2020 e 10/05/2020 , sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 04 de novembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 732/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER 01 (um) dias de folga, no dia 13 de novembro de 2020, à servidora efetiva DANIELE GOMES DOS SANTOS, Técnica Ministerial,
matrícula nº 333, lotada junto à 5ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de
compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial do dia 18/10/20120, ficando ½ (meio) dia para momento oportuno, sem que
recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 04 de novembro de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
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