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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. PAUTA DA 1334ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO A SER
REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2021, ÀS 09:00 HORAS15183
PAUTA DA 1334ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 22 DE JANEIRO DE 2021, ÀS 09:00
HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.
1. APRECIAÇÃO DA ATA DA 1333ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2020 E DA 2ª SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2020, ENCAMINHADASCÓPIASDOSEXTRATOSAOSCONSELHEIROS.
2. JULGAMENTO DE PROCESSOS
2.1. RELATOR: DR. LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
2.1.1 Procedimento de Gestão Administrativa (GEDOC Nº 000041-226/2019). Processo físico. Origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Assunto:
Requerimento de licença para frequentar curso de Doutoramento na Universidade de Coimbra, em Portugal, por 01 (um) ano. Interessado: Dr.
Marcondes Pereira de Oliveira. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.2 Procedimento Investigatório Criminal (SIMP Nº 000151-080/2018). Processo físico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus - PI.
Assunto: Apurar constrangimento sofrido pela Sra. Antônia Alves de Lima, durante vistoria na Penitenciária Dom Abel Alonso Nunez, em 2018.
Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Lenara Batista Carvalho Porto. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.3 Procedimento Investigatório Criminal nº 22/2020 (SIMP Nº 000077-046/2020). Processo físico. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de
Teresina - PI. Assunto: Apurar a prática de ilícito tributário previsto no art. 1º, V da Lei nº 8.137/90, supostamente perpetrado pelos gestores da
empresa IDEAL AGRO. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Plínio Fabrício de Carvalho Fontes. Relator: Dr. Luís Francisco
Ribeiro.
2.1.4 Inquérito Civil nº 21/2017 (SIMP Nº 000666-206/2017). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Batalha - PI. Assunto: Apurar a
não nomeação dos aprovados no teste seletivo da Saúde do município de Uruçuí - PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Edgar
dos Santos Bandeira Filho. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.5 Procedimento Preparatório (SIMP Nº 000532-164/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Batalha - PI. Assunto: Apurar
notícia de uso indevido do veículo oficial da Câmara Municipal de Batalha - PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Silas Sereno
Lopes. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.6 Inquérito Civil (SIMP Nº 000090-172/2016). Processo físico. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: Verificar possíveis
irregularidades no funcionamento da Usina Asfáltica de Teresina - PI. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de
Carvalho. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.7 Inquérito Civil nº 19/2018 (SIMP Nº 000109-096/2018). Processo físico. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato - PI.
Assunto: Apurar suposta violação ao princípio constitucional da eficiência, no âmbito do ensino fundamental ofertado pelo município de Várzea
Branca - PI. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gabriela de Almeida Santana. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.8 Inquérito Civil nº 005/2011 (SIMP Nº 000389-174/2016). Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca - PI. Assunto:
Apurar o descumprimento das normas discriminadas no artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, pela administração do município de Piracuruca
- PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Márcio Giorgi Carcará Rocha. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.9 Inquérito Civil (SIMP Nº 000006-342/2018). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes - PI. Assunto: Apurar o
funcionamento da ambulância do SAMU do município de Santo Inácio do Piauí - PI, que estaria em desuso desde o ano de 2015. Promoção de
Arquivamento. Promotora de Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.10 Inquérito Civil nº 77/2018 (SIMP nº 000536-310/2018). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI.
Assunto: Apurar a promoção de cursos à distância sem o necessário credenciamento junto ao Conselho Estadual. Promoção de Arquivamento.
Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.11 Inquérito Civil (SIMP Nº 000053-172/2018). Processo físico. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: Acompanhar a
realização da compensação ambiental das árvores que necessitarem serem suprimidas na BR-343, decorrentes da obra de duplicação da
referida rodovia. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.12 Inquérito Civil nº 027/2019 (SIMP Nº 000973-310/2018). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI.
Assunto: Apurar diversas irregularidades no funcionamento da "BOATE PRIME DANCETERIA", como poluição sonora e ausência de licença
sanitária, alvará de funcionamento e atestado de regularidade de funcionamento pelo Corpo de Bombeiros, em São João do Piauí - PI.Promoção
de Arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.13 Inquérito Civil (SIMP Nº 000278-164/2017). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Batalha - PI. Assunto: Apurar possível
acumulação ilegal de cargos públicos por Luciano Ribeiro da Silva. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Silas Sereno Lopes.
Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.14 Procedimento Preparatório nº 36/2019 (SIMP Nº 000087-096/2019). Processo físico. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo
Nonato - PI. Assunto: Apurar possível existência de danos ambientais na localidade Barro Vermelho, São Raimundo Nonato - PI, causados pela
utilização de máquinas do Programa de Aceleração de Crescimento - PAC. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gabriela de
Almeida Santana. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.15 Inquérito Civil nº 70/2017 (SIMP nº 002420-019/2016). Processo eletrônico. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto:
Apurar possíveis irregularidades na prestação de contas de gestão da Defensoria Pública do Estado do Piauí e do Fundo de Modernização e
Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Piauí - exercício 2011. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira
dos Santos. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.16 Inquérito Civil nº 004/2006 (SIMP Nº 000181-240/2017). Processo físico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio - PI.
Assunto: Apurar possível nepotismo e nomeação irregular para cargo comissionado na Câmara Municipal de Assunção do Piauí - PI. Promoção
de Arquivamento. Promotor de Justiça: Ricardo Lúcio Freire Trigueiro. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.17 Inquérito Civil nº 001/2006 (SIMP Nº 000177-240/2017). Processo físico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio - PI.
Assunto: Apurar possível nepotismo e nomeação irregular para cargo comissionado dos servidores públicos no município de São Miguel do
Tapuio - PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Ricardo Lúcio Freire Trigueiro. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.18 Inquérito Civil nº 12/2017 (SIMP nº 000052-063/2017). Processo eletrônico. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior - PI.
Assunto: Apurar notícia de despesa com contratação de serviços contábeis sem licitação, em Nossa Senhora de Nazaré - PI, exercício financeiro
de 2011. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Cezário de Souza Cavalcante Neto. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.19 Inquérito Civil (SIMP Nº 000410-164/2017). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Batalha - PI. Assunto: Apurar possíveis atos
de improbidade no Município de Batalha - PI, notadamente com o manuseio de verbas do FUNDEB, consistente em pagamento de despesas
decorrentes de contratação irregular de prestadores de serviço. Declínio de Atribuição. Promotor de Justiça: Silas Sereno Lopes. Relator: Dr.
Luís Francisco Ribeiro.
2.1.20 Inquérito Civil nº 10/2015 (SIMP nº 000022-231/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Regeneração - PI. Assunto:
Apurar suposta irregularidade no Pregão Presencial nº 005/2015 - Contrato nº 006/2015, realizado pelo Município de Jardim do Mulato - PI, cujo
objeto versa sobre os serviços de frete e locação de veículos. Prorrogação de Prazo. Promotora de Justiça: Valesca Caland Noronha. Relator:
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Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.21 Inquérito Civil nº 12/2015 (SIMP nº 000020-231/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Regeneração - PI. Assunto:
Apurar possível ilegalidade no Pregão Presencial nº 005/2015 - Contrato nº 008/2015, realizado pela Prefeitura Municipal de Jardim do Mulato-PI,
cujo objeto versa sobre os serviços de locação de veículos. Prorrogação de Prazo. Promotora de Justiça: Valesca Caland Noronha. Relator: Dr.
Luís Francisco Ribeiro.
2.1.22 Inquérito Civil (SIMP nº 000151-088/2018). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos - PI. Assunto: Apurar diversas
irregularidades perpetradas no Município de Paquetá - PI, supostamente praticadas pelo Sr. Cristiano Gonçalves Portela, enquanto Prefeito do
Município, pela Sra. Querubina Gonçalves Portela, Secretária Municipal de Finanças e pelo ex-Prefeito Filangieri Portela Filho. Prorrogação de
Prazo. Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.23 Inquérito Civil nº 36/2018 (SIMP nº 000191-027/2017). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto:
Apurar denúncia anônima de carência de pessoal e débitos não quitados no âmbito do corpo diretivo do Hospital Infantil Lucídio Portela, nesta
Capital. Prorrogação de Prazo. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.24 Inquérito Civil nº 52/2017 (SIMP nº 000213-027/2017). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto:
Apurar a necessidade de ampliação da cobertura assistencial da atenção especializada no eixo temático do câncer no Estado do Piauí, aferindo a
compatibilidade da atual cobertura com a capacidade instalada. Prorrogação de Prazo. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relator:
Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.25 Inquérito Civil nº 54/2016 (SIMP nº 000104-029/2016). Processo físico. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto:
Garantir acessibilidade nas Avenidas Barão de Gurgueia e Miguel Rosa, localizadas nesta Capital, em razão da ausência de rampas e
rebaixamento de guias nos canteiros centrais. Prorrogação de Prazo. Promotora de Justiça: Marlúcia Gomes Evaristo Almeida. Relator: Dr. Luís
Francisco Ribeiro.
2.2 RELATORA: DRA. IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
2.2.1 Inquérito Civil (SIMP Nº 000151-085/2018). Procedimento Eletrônico. Origem: 2° Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: Apurar
denúncia de irregularidades no Hospital Regional de Corrente/PI formulada no Ofício Jurídico nº 045/2018 do SIMEPI - Sindicato dos Médicos do
Estado do Piauí. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relatora: Dra. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção
Tavares Rodrigues.
2.2.2 Inquérito Civil (SIMP Nº 000569-085/2018). Procedimento Eletrônico. Origem: 2° Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: Apurar
irregularidades e adequar o funcionamento do SAMU 192 do município de Corrente/PI. Promoção de Arquivamento.Promotora de Justiça:
Gilvânia Alves Viana. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.3 Inquérito Civil (SIMP Nº 000122-172/2018). Procedimento Físico. Origem: 24° Promotoria de Justiça de Teresina - Meio Ambiente. Assunto:
Supressão de indivíduos arbóreos do Centro Administrativo. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho.
Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.4 Procedimento Preparatório (SIMP N° 000057-150/2020). Procedimento Eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI.
Assunto: Apurar e fiscalizar eventual utilização de recursos públicos municipais para realização de festas e showsartísticos no Pré-Carnaval e
carnaval de 2020 no município de Lagoa do Piauí, na eventual pendência de quitação, parcial ou integral, dos salários dos servidores públicos
municipais efetivos, comissionados e/ou contratados temporariamente. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Rita de Cássia de
Carvalho Rocha Gomes de Souza. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.5 Inquérito Civil (SIMP N° 000185-269/2017). Procedimento Eletrônico. Origem: 1° Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: Averiguar a
existência de portal da transparência no âmbito do município de Nazaré do Piauí, que atenda as especificações do Centro de Apoio Operacional
de Combate à Corrupção do Ministério Público do Estado do Piauí - CACOP/MPPI e do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI.
Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.6 Inquérito Civil (SIMP Nº 000323-182/2018). Procedimento Físico. Origem: 2° Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: Apurar
possíveis problemas na rotina de atendimento do Hospital Josefina Getirana Neta (HJGN) que prejudicariam a qualidade de seus relevantes
serviços. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Avelar Marinho Fortes do Rêgo. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares
Rodrigues.
2.2.7 Inquérito Civil (SIMP Nº 000079-306/2019). Procedimento Eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: Apurar
atraso no pagamento dos salários dos servidores públicos do Município de Luzilândia. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Carlos
Rogério Beserra da Silva. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.8 Inquérito Civil (SIMP Nº 000034-030/2018). Procedimento Físico. Origem: 12° Promotoria de Justiça de Teresina-PI - Defesa da Saúde
Pública. Assunto: Viabilizar tratamento psiquiátrico a uma paciente com transtorno mental. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Eny
Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.9 Procedimento Preparatório (SIMP Nº 000036-172/2019). Procedimento Físico. Origem: 24° Promotoria de Justiça de Teresina - Meio
Ambiente. Assunto: Suposta comercialização de animais sem licença/autorização no Centro de Teresina. Promoção de Arquivamento. Promotora
De Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.10 Procedimento de Investigação Preliminar (SIMP Nº 000483-212/2017). Procedimento Físico. Origem: Promotoria de Justiça de FronteirasPI. Assunto: Acompanhar/fiscalizar o plano municipal de contingência da dengue do ano de 2012nomunicípio de Fronteiras-PI. Promoção de
Arquivamento. Promotora de Justiça: Karine Araruna Xavier. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.11 Procedimento Preparatório (SIMP Nº 000057-172/2020). Procedimento Físico. Origem: 24° Promotoria de Justiça de Teresina - Meio
Ambiente. Assunto: Bloco Barão de Itararé e Bloco Kebra Kabeça. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho.
Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.12 Inquérito Civil (SIMP N° 000009-418/2020). Procedimento Eletrônico. Origem: 1° Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: Averiguar
a existência de irregularidades em processo de dispensa de licitação realizado pelo município de Arraial com a empresa "G Soares de Carvalho
EIRELI" (Antares Comércio e Serviços), cujo objeto é aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI's e materiais para o enfrentamento
da COVID-19 (processo de dispensa nº 06/2020), com vistas a garantir a correta execução dos recursos orçamentários destinados para o
enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, de importância internacional, decorrente do novo coronavírus (COVID-19).
Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.13 Inquérito Civil (SIMP N° 000019-342/2018). Procedimento Eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto:
Apurar supostas irregularidades quanto à contratação da Empresa Fragoso Batista Transporte em Geral - MEI, para prestação de serviços de
transporte no Município de Santo Inácio do Piau. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas
Rodrigues Belo. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.14 Inquérito Civil (SIMP N° 000002-172/2018). Procedimento Físico. Origem: 24° Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Averiguar
possível invasão de área de preservação ambiental pela Associação de Vazanteiros da Chapadinha, que supostamente impedia a utilização da
área de reserva legal. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção
Tavares Rodrigues.
2.2.15 Inquérito Civil (SIMP N° 000115-083/2020). Procedimento Eletrônico. Origem: 2° Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: Investigar
ofensa ao princípio da impessoalidade e à Lei nº 8.666, concernente, exclusivamente, em apurar a participação de empresa pertencente ao
cônjuge de ocupante do cargo de Secretária Municipal na licitação Pregão Presencial nº 039/2019-SRP/2019, assim como na cobrança, na fase
de habilitação de empresa, do cumprimento de requisito somente exigível na fase classificatória, também na licitação Pregão Presencial nº
039/2019-SRP/2019. Promoçãode Arquivamento. Promotora de Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares
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Rodrigues.
2.2.16 Inquérito Civil (SIMP N° 000193-101/2019). Procedimento Físico. Origem: 1° Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: Averiguar a
existência de irregularidades na prestação de contas da Câmara Municipal de Francisco Ayres junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí,
em virtude de pendências constatadas pelo Ministério Público de Contas na prestação de contas relativa ao mês de dezembro do exercício
financeiro de 2018. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção
Tavares Rodrigues.
2.2.17 Inquérito Civil (SIMP N° 000388-267/2019). Procedimento Eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: Investigar a
possível prática de ato de improbidade administrativa em inserir o nome da Sra. Eunice Maria Lemos Giani como servidora municipal de
Itainópolis, nos anos de 2013 a 2015, sem que a mencionada senhora nunca tenha trabalhado na cidade. Promoção de Arquivamento. Promotora
de Justiça: Romana Leite Viana. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.18 Inquérito Civil (SIMP Nº 000006-231/2019). Procedimento Físico. Origem: Promotoria De Justiça de Angical do Piauí. Assunto: Apurar
irregularidades no Processo Administrativo nº 005/2015 - Pregão Presencial nº 005/2015 - Contrato nº 007/2015, cujo objetivo é contratar serviços
de frete e locação de veículos, celebrado entre o Município de Jardim do Mulato-PI e a empresa TY LOCAÇÕES - TY JERONIMO E SILVA EPP,
com valor estimado - lote IV de R$ 321.360,00 (trezentos e vinte e um mil reais e trezentos e sessenta reais), pagos com recursos do FPM, ICMS,
pelo período de 12 (doze) meses. Prorrogação de Prazo. Promotora de Justiça: Valesca Caland Noronha. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção
Tavares Rodrigues.
2.2.19 Inquérito Civil (SIMP Nº 000021-231/2019). Procedimento Físico. Origem: Promotoria De Justiça de Angical do Piauí. Assunto: Apurar
irregularidades quanto a nomeação e pagamento de empregados públicos no Município de Jardim do Mulato-PI. Prorrogação de Prazo.
Promotora de Justiça: Valesca Caland Noronha. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.20 Inquérito Civil (SIMP Nº 000052-027/2018). Procedimento Físico. Origem: 12ª Promotoria De Justiça de Teresina-PI, especializada na
defesa da saúde pública. Assunto: Acompanhar o processo de compra de materiais necessários para a realização dos procedimentos de
citoscopia, ressecção prostática e vesical, uretrotomia interna, ureterorrenoscopia e cirurgia percutânea na Clínica Urológica do Hospital Getúlio
Vargas. Prorrogação de Prazo. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.21 Inquérito Civil (SIMP Nº 000169-027/2017). Procedimento Físico. Origem: 12ª Promotoria De Justiça de Teresina-PI, especializada na
defesa da saúde pública. Assunto: Viabilizar a devida assistência ao paciente Nilson Dias Liarte na Rede de Atenção Psicossocial do Estado do
Piauí. Prorrogação de Prazo. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.22 Inquérito Civil (SIMP Nº 000181-027/2018). Procedimento Físico. Origem: 12ª Promotoria De Justiça de Teresina-PI, especializada na
defesa da saúde pública. Assunto: Apurar as irregularidades expostas em Relatório de Inspeção Sanitária n° 312/2018 da DIVISA, realizada na
Maternidade Dona Evangelina Rosa. Prorrogação de Prazo. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção
Tavares Rodrigues.
2.2.23 Inquérito Civil (SIMP N° 000066-025/2016). Procedimento Físico. Origem: 34° Promotoria de Justiça de Teresina - Piauí (Fazenda
Pública). Assunto: Possíveis irregularidades no procedimento administrativo referente à licitação para contratação de serviços topográficos pelo
INTERPI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Edilsom Pereira de Farias. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.24 Inquérito Civil (SIMP N° 000138-172/2017). Procedimento Físico. Origem: 24° Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Apurar
possíveis irregularidades no uso da substância "Arla 32" por veículos automotores. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny
Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.25 Inquérito Civil (SIMP N° 000169-138/2020). Procedimento Eletrônico. 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 Barras, do exercício financeiro de 2013
a 2015. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares
Rodrigues.
2.2.26 Inquérito Civil (SIMP Nº 000975-310/2019). Procedimento Eletrônico. Origem: 2° Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto:
Apurar suposta irregularidade no município de Pedro Laurentino-PI na preterição de aprovada em teste seletivo e desvio de função de servidor.
Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.27 Procedimento Preparatório (SIMP Nº 000178-240/2017). Procedimento Físico. Origem: 1° Promotoria de Justiça de São Miguel do TapuioPI. Assunto: Apurar possívelnepotismo e nomeação irregular para cargo público no município de Assunção do Piauí - PI. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça: Ricardo Lúcio Freire Trigueiro. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.28 Procedimento Investigatório Criminal (SIMP Nº 000394-080/2019). Procedimento Eletrônico. Origem: 1° Promotoria de Bom Jesus-Piauí.
Assunto: Apurar possível crime de estelionato. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Lenara Batista Carvalho Porto. Relatora: Dra.
Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.29 Procedimento Investigatório Criminal (SIMP Nº 000001-093/2020). Procedimento Eletrônico. Origem: 8° Promotoria de Picos-Piauí.
Assunto: Apurar suposto crime de falsidade ideológica. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Verdejo Gonçalves Júnior.
Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.30 Inquérito Civil (SIMP Nº 000480-212/2019). Procedimento Físico. Origem: Promotoria de Justiça de Fronteiras-PI. Assunto: Apurar contrato
firmado entre Maria Neuman Santos e Câmara Municipal de São Julião-PI com inexigibilidade de licitação. Promoção de Arquivamento. Promotor
de Justiça: Eduardo Palácio Rocha. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.31 Inquérito Civil (SIMP Nº 000267-107/2019). Procedimento Eletrônico. Origem: 2° Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: Apurar
possível exercício ilegal de cargo público (Diretora de Unidade Administrativa-Financeira da Secretaria de Desenvolvimento Rural e
Coordenadora das Unidades do SINE de Oeiras/PI) incompatível com o exercício da advocacia, por parte de LAÍS DA LUZ CARVALHO, inscrita
na OAB/PI 12.040, afrontando princípios norteadores da administração pública, principalmente o da legalidade, moralidade e eficiência.
Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Vando da Silva Marques. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.32 Inquérito Civil (SIMP Nº 000265-107/2019). Procedimento Eletrônico. Origem: 2° Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: Apurar
possível exercício ilegal do cargo de Coordenador Jurídico da Penitenciária de Oeiras/PI por incompatibilidade com o exercício regular da
advocacia por parte de Nélio Natalino Fontes Gomes Rodrigues (OAB/PI n° 9.228). Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Vando da
Silva Marques. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3 RELATOR: DRA. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
2.3.1 Procedimento de gestão administrativa (GEDOC nº 000072-226/2020). Processo eletrônico. Origem: Conselho Superior do Ministério
Público. Assunto: Licença para tratamento da própria saúde. Interessado: Dr. Sávio Eduardo Nunes de Carvalho. Relatora: Dra. Martha Celina
de Oliveira Nunes.
2.3.2. Inquérito civil nº 10/2016 (SIMP nº 000008-231/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Regeneração. Assunto: Apurar a
falta de esgotamento sanitário nas cidades de Angical do Piauí e Jardim do Mulato. Prorrogação de prazo. Promotora de Justiça: Dra. Valesca
Caland Noronha. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.3. Inquérito civil nº 01/2015 (SIMP nº 000023-231/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Regeneração. Assunto: Apurar
possíveis irregularidades nos contratos e pagamentos realizados entre o Município de Jardim do Mulato e a Empresa Nunes e Carvalho Ltda. ME. Prorrogação de prazo. Promotora de Justiça: Dra. Valesca Caland Noronha. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.4. Inquérito civil nº 01/2017 (SIMP nº 000024-231/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Regeneração. Assunto: Apurar
procedimento administrativo nº 20527/2014, recebido da Procuradoria-Geral de Justiça, referente à prestação de contas do Município de Angical
do Piauí, processo TC-E nº 013641/2012. Prorrogação de prazo. Promotora de Justiça: Dra. Valesca Caland Noronha. Relatora: Dra. Martha
Celina de Oliveira Nunes.
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2.3.5. Inquérito civil nº 03/2015 (SIMP nº 000028-231/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Regeneração. Assunto: Apurar
supostas irregularidades na administração do Município de Jardim do Mulato, ao tempo que era gestor Naliano Neiva Silva. Prorrogação de
prazo. Promotora de Justiça: Dra. Valesca Caland Noronha. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.6. Inquérito civil nº 01/2018 (SIMP nº 000029-027/2018). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar
irregularidades dos setores de cuidados intensivos e semi-intensivos do Hospital Infantil Lucídio Portella, no que concerne a estrutura física das
enfermarias, dos leitos e do qualitativo dos recursos humanos de enfermagem. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Dr. Eny Marcos Vieira
Pontes. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.7. Inquérito civil nº 25/2016 (SIMP nº 000031-088/2016). Processo eletrônico. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: Investigar,
fiscalizar e acompanhar a
paralisação da construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Catavento, no Município de Picos. Prorrogação de prazo. Promotor
de Justiça: Dr. Cleandro Alves de Moura. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.8. Inquérito civil nº 42/2017 (SIMP nº 000123-029/2017). Processo eletrônico. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar
falta de acessibilidade na Faculdade Estácio CEUT. Prorrogação de prazo. Promotora de Justiça: Dra. Marlúcia Gomes Evaristo Almeida.
Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.9. Inquérito civil nº 24/2019 (SIMP nº 000293-206/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto:
Apurar possíveis irregularidades no pagamento em duplicidade de nota fiscal à Empresa Agiliza Serviços Contábeis e Engenharia Ltda., realizado
pelo Hospital Regional Senador Dirceu Arcoverde, em Uruçuí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Edgar dos Santos Bandeira
Filho. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.10. Inquérito civil nº 04/2015 (SIMP nº 000363-174/2016). Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: Apurar
eventual descumprimento da Súmula Vinculante nº 13 e do artigo 90 da Constituição do Estado do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor
de Justiça: Dr. Marcelo de Jesus Monteiro Araújo. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.11. Inquérito civil nº 60/2017 (SIMP nº 000621-182/2017). Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: Apurar
abandono das máquinas do PAC no Município de Domingos Mourão. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Avelar Marinho Fortes
do Rêgo. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.12. Procedimento preparatório (SIMP nº 000259-164/2017). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Batalha. Assunto: Apurar
possíveis irregularidades no processo licitatório nº 14/2017. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Silas Sereno Lopes. Relatora:
Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.13. Inquérito civil (SIMP nº 000114-164/2017). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Batalha. Assunto: Acompanhar a
constituição do Conselho Municipal sobre Drogas (COMAD) no Município de Batalha. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Sila
Sereno Lopes. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.14. Inquérito civil (SIMP nº 000352-237/2018). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: Colher
informações acerca das condições de funcionamento do CREAS no Município de Simplício Mendes. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Dra. Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.15. Procedimento preparatório nº 87/2019 (SIMP nº 000026-027/2019). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina.
Assunto: Apurar irregularidades de
intervenção médica no Centro de Parto Normal da Maternidade Dona Evangelina Rosa. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Eny
Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.16. Inquérito civil nº 97/2017 (SIMP nº 000154-025/2017). Processo físico. Origem: 42ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar
possíveis irregularidades nos contratos firmados entre a AGESPISA e Municípios do Estado do Piauí para a gestão associada dos serviços
públicos de saneamento básico. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Luisa Cynobellina Assunção Lacerda Andrade.
Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.17. Inquérito civil (SIMP nº 000246-237/2018). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: Apurar
supostas irregularidades que podem caracterizar ato de improbidade administrativa no Município de Bela Vista do Piauí, nos exercícios de 2011 a
2015. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relatora: Dra. Martha Celina
de Oliveira Nunes.
2.3.18. Inquérito civil (SIMP nº 000018-264/2018). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: Apurar
acidente que vitimou criança em transporte escolar no Município de Ribeira do Piauí, cujo transporte era realizado em caminhonete. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.19. Inquérito civil nº 03/2015 (SIMP nº 000132-174/2016). Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: Apurar
possíveis atos de improbidade administrativa detectados em Relatório de Inspeção Extraordinária realizada no Município de São João da
Fronteira pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Márcio Giorgi Carcará Rocha.
Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.20. Procedimento investigatório criminal nº 02/2014 (SIMP nº 000091-080/2017). Processo físico. Origem: Apurar possíveis desvios de
dinheiro público por parte da ex-Prefeita de Currais, Sra. Cláudia Lobo. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Lenara Batista
Carvalho Porto. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.21. Procedimento investigatório criminal (SIMP nº 000398-080/2019). Processo físico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus.
Assunto: Apuração de possível crime ambiental no âmbito do Município de Bom Jesus. Promotora de Justiça: Dra. Lenara Batista Carvalho Porto.
Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.22. Inquérito civil nº 06/2018 (SIMP nº 000230-306/2017). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Luzilândia. Assunto: Apurar
possíveis atos de improbidade administrativa praticados pelo Prefeito de Luzilândia. Declínio de atribuição. Promotor de Justiça: Dr. Carlos
Rogério Beserra da Silva. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.23. Inquérito civil (SIMP nº 000408-164/2017). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Batalha. Assunto: Verificar possíveis atos de
improbidade administrativa, notadamente com o manuseio de verbas do FUNDEB, consistente em fracionamento de despesa e ausência de
processo licitatório para pagamento de serviços de limpeza e reforma de unidades escolares do Município de Batalha. Declínio de atribuição.
Promotor de Justiça: Dr. Silas Sereno Lopes. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.24. Inquérito civil nº 16/2016 (SIMP nº 000001-022/2016). Processo físico. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar
eventual omissão da SDU SUDESTE, no que concerne à fiscalização da ocupação de vias e áreas públicas, por particulares, nesta capital.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.25. Inquérito civil nº 08/2018 (SIMP nº 000182-195/2016). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Itaueira. Assunto: Apurar
possíveis concessões irregulares de diárias aos servidores públicos municipais de Itaueira. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr.
Francisco de Assis Rodrigues de Santiago Júnior. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.26. Notícia de fato nº 09/2020 (SIMP nº 000008-177/2020). Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí. Assunto:
Negativa de matrícula em escola municipal por motivo de idade. Promotor de Justiça: Dr. Rafael Maia Nogueira. Relatora: Dra. Martha Celina de
Oliveira Nunes.
2.4 RELATOR: DR. FERNANDO MELO FERRO GOMES
2.4.1 Inquérito Civil Público (SIMP nº 000109-172/2016). Processo físico. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar o
cumprimento da legislação ambiental pelas padarias da cidade de Teresina. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de
Carvalho. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
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2.4.2 Inquérito Civil Público (SIMP nº 000082-085/2019). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente. Assunto: Apurar
notícia de liberação indevida de bens apreendidos em blitzes pela Polícia Militar pela 10ª CIRETRAN de Corrente-PI, sendo que se comprovada
poderia ensejar a responsabilização por improbidade administrativa. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Gilvânia Alves Viana.
Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.3 Inquérito Civil Público (SIMP nº 000019-004/2017). Processo físico. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar as
denúncias de má qualidade do funcionamento do serviço de Transporte Coletivo público municipal de Teresina, bem como do cumprimento do
dever de informação ostensiva, clara e precisa acerca dos itinerários e alterações das linhas de transporte coletivo público e municipal.
Prorrogação de prazo. Promotora de Justiça: Maria das Graças do Monte Teixeira. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.4 Inquérito Civil Público (SIMP nº 000388-027/2016). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar
possíveis irregularidades acerca das ambulâncias, de suas conduções, que prestam serviço na rede pública de saúde de gestão estadual.
Prorrogação de prazo. Promotora de Justiça: Claudia Pessoa Marques da Rocha Seabra. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.5 Inquérito Civil Público (SIMP nº 000210-027/2017). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar
possível insuficiência da cobertura assistencial da Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade no Estado do Piauí. Prorrogação de prazo.
Promotora de Justiça: Claudia Pessoa Marques da Rocha Seabra. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.6 Inquérito Civil Público (SIMP nº 000596-019/2017). Processo eletrônico. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar
supostas irregularidades no procedimento de licitação, contratação e execução referente à contratação de empresas especializadas de
consultoria para execução de serviços de supervisão de diversas obras rodoviárias. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Janaína Rose
Ribeiro Aguiar. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.7 Inquérito Civil Público (SIMP nº 000107-088/2018). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: Apurar a
possível existência de situações de acúmulo de cargos públicos por servidores públicos municipais e estaduais e que trabalham no Hospital
Regional Justino Luz. Prorrogação de prazo. Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.8 Inquérito Civil Público (SIMP nº 000007-088/2018). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Picos. Assunto: Apurar supostas
irregularidades verificadas no bojo da prestação de contas do Município de Geminiano-PI no ano de 2014. Prorrogação de prazo. Promotora de
Justiça: Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.9 Procedimento de Investigação Criminal (SIMP nº 000018-216/2016). Processo físico. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado - GAECO. Assunto: Apurar possíveis ilícitos penais praticados no âmbito da Prefeitura Municipal de Prata/PI. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Jose William Pereira Luz. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.10 Inquérito Civil Público (SIMP nº 000024-065/2018). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: Apurar
descumprimento da Lei Municipal nº 2.985/15, acerca da desafetação do trecho da Rua Mark Jacob, no Município de Parnaíba/PI e autorização
de doação à Universidade Federal do Piauí - UFPI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Antenor Filgueiras Lobo Neto. Relator:
Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.11 Processo de Apuração de Ato Infracional (SIMP nº 000937-361/2020). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos.
Assunto: Comunicação de apreensão de adolescente em razão de suposta prática de ato infracional análogo ao crime de lesão corporal.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Itanieli Rotondo Sá. Relator: Dr. Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.12 Inquérito Civil Público (SIMP nº 000088-174/2017). Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: Apurar
repasse e a execução do Programa Dinheiro Direito na Escola (PDDE), no município de São João da Fronteira/PI. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Márcio Giorgi Carcará Rocha. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.13 Procedimento Preparatório (SIMP nº 001861-310/2019). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí.
Assunto: Averiguar supostas irregularidades quanto ao cargo de controlador da Câmara Municipal. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.14 Inquérito Civil Público (SIMP nº 000067-174/2017). Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: Investigar o
não cumprimento das jornadas de trabalho especificadas no SCNES, em São João da Fronteira-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Márcio Giorgi Carcará Rocha. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.15 Inquérito Civil Público (SIMP nº 000059-025/2017). Processo físico. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar
possíveis irregularidades na contratação de prestação de serviços celebrados entre a Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado do
Piauí (COOPANEST) e a Fundação Municipal de Saúde. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Janaína Rose Ribeiro Aguiar.
Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.16 Procedimento Preparatório (SIMP nº 000039-172/2020). Processo eletrônico. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto:
Acompanhar a realização do evento denominado "FERVO ENTRECULTURA". Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Carmelina
Maria Mendes de Moura. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.17 Procedimento de Investigação Criminal (SIMP nº 000206-246/2018). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Luzilândia.
Assunto: apurar os supostos crimes de Falsidade de Documento Público; Falsidade Ideológica; Peculato; Corrupção Ativa e Passiva; Fraude à
Licitação e art. 92, parágrafo único, da Lei 8.666/93; Lavagem de Dinheiro; e crimes de Responsabilidade do Decreto-Lei 201/76 - art. 1º, inciso I
e III. Declínio de atribuição. Promotor de Justiça: Carlos Rogerio Beserra da Silva. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5 RELATORA: DRA. RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO
2.5.1 Inquérito Civil nº 76/2017 (SIMP Nº 000007-027/2018). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Viabilizar a
abertura dos sistemas de Regulação Estadual todos os links necessários para a visualização dos demais entes federados integrantes do SUS e
órgãos de controle, bem assim aperfeiçoamento do acesso à informação à população. Prorrogação de Prazo. Promotor de Justiça: Eny Marcos
Vieira Pontes. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.2 Inquérito Civil nº 58/2018 (SIMP Nº 000070-027/2018). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Garantir
a ampliação de oferta de cirurgias ortopédicas no Estado do Piauí-PI. Prorrogação de Prazo. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes.
Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.3 Inquérito Civil nº 02/2014 (SIMP Nº 000005-231/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Regeneração-PI. Assunto: Apurar
irregularidades relacionadas ao leilão de bens públicos móveis, através do Procedimento Licitatório nº 001/2013, no município de Jardim MulatoPI. Prorrogação de Prazo. Promotora de Justiça: Valesca Caland Noronha. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.4 Inquérito Civil nº 07/2016 (SIMP Nº 000009-231/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Angical-PI. Assunto: Apurar
pagamentos supostamente irregulares realizados pelo município de Angical/PI ao escritório Guimarães, Amorim e Freitas Procuradores
Associados entre o exercício financeiro de 2008 a 2012. Prorrogação de Prazo. Promotora de Justiça: Valesca Caland Noronha. Relatora: Dra.
Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.5 Inquérito Civil nº 08/2015 (SIMP Nº 000027-231/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Angical-PI. Assunto: Apurar a
pagamentos supostamente irregulares realizados pelo município Jardim do Mulato-PI ao escritório Guimarães, Amorim e Freitas Procuradores
Associados entre o exercício financeiro de 2008 a 2012. Prorrogação de Prazo. Promotora de Justiça: Valesca Caland Noronha. Relatora: Dra.
Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.6 Inquérito Civil nº 35/2017 (SIMP Nº 000105-088/2017). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: Apurar
contratação de serviços contábeis e de engenharia sem prévio procedimento licitatório, pelo gestor do município de Picos no ano de 2017.
Prorrogação de Prazo. Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.7 Inquérito Civil nº 16/2016 (SIMP Nº 000094-088/2015). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: Apurar
contratação precária pelo Tribunal de Justiça de prestadores de serviços públicos oriundos de prefeituras municipaisque estariam a desempenhar
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funções privativas de servidores públicos efetivos. Prorrogação de Prazo. Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relatora:
Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.8 Inquérito Civil nº 11/2017 (SIMP Nº 000025-029/2017). Processo eletrônico. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto:
Garantir a acessibilidade nas instalações da TV Meio norte. Prorrogação de Prazo. Promotora de Justiça: Marlúcia Gomes Evaristo Almeida.
Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.9 Procedimento Preparatório (SIMP Nº 000171-172/2019). Processo físico. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto:
Acompanhar a realização do evento denominado Vila La Carne 2019. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de
Carvalho. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.10 Inquérito Civil nº 09/2017 (SIMP Nº 000069-226/2016). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto:
Apurar notícia de inexistência de licitação na outorga de permissão dos pontos comerciais do mercado público do povoado Oitis, município de
Colônia do Piauí. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Vando da Silva Marques. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando.
2.5.11 Inquérito Civil nº 028/2020 (SIMP Nº 000841-310/2020). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí.
Assunto: Apurar eventuais irregularidades ou não funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pedro
Laurentino. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando.
2.5.12 Procedimento Preparatório (SIMP Nº: 000033-172/2020). Processo eletrônico. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto:
Acompanhar a realização do evento denominado Prévia do Visconde 2020. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de
Carvalho. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.13 Procedimento de Investigação Criminal (SIMP: Nº 000271-080/2018). Processo físico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus.
Assunto: Apurar possível crime de abuso de autoridade por parte de agentes penitenciários da PRDAAN, tendo como vítima o Sr. Jeferson
Pereira Lobo. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Lenara Batista Carvalho Porto. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando.
2.5.14 Inquérito Civil nº 04/2018 (SIMP Nº 000053-067/2018). Processo físico. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI. Assunto:
Promover a implantação de uma nova unidade do Conselho Tutelar no município de Parnaíba. Promoção de Arquivamento.Promotor de Justiça:
Ruszel Lima Verde Cavalcante. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.15 Inquérito Civil (SIMP Nº 000020-342/2019). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: Apurar
possível abandono de caixas de água sob o sol, em frente ao fórum da comarca de Campinas do Piauí/PI, causando dilapidação do patrimônio
público municipal. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relatora: Dra. Raquel
de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.16 Inquérito Civil nº 135/2019 (SIMP Nº 0001847-310/2019). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí- PI.
Assunto: Apurar horário de funcionamento do Conselho Tutelar de São João do Piauí/PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge
Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.17 Procedimento Preparatório nº 22/2020 (SIMP: 000035-027/2020). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI.
Assunto: Apurar possíveis irregularidades quanto as condições de trabalho suportadas pelos médicos residentes do Hospital Getúlio Vargas HGV. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Eny Mar-cos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.18 Inquérito Civil nº 02/2006 (SIMP Nº 000180-240/2017). Processo físico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI.
Assunto: Apurar nepotismo e nomeação irregular para cargo comissionado e função comissionada de todos os servidores públicos da Câmara
Municipal de São Miguel do Tapuio-PI, no ano de 2006. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Ricardo Lúcio Freire Trigueiro.
Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.19 Procedimento Preparatório nº 03/2017 (SIMP Nº 000962-284/2018). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes.
Assunto: Apurar possível irregularidade no processo licitatório, modalidade Pregão Presencial, edital nº 010/2017. Promoção de Arquivamento.
Promotora de Justiça: Francineide de Sousa Silva. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.20 Inquérito Civil nº 05/2019 (SIMP Nº 000279-164/2017). Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: Apurar
notícia de possíveis irregularidades em procedimento licitatório realizado pela Prefeitura Municipal de Batalha-PI. Promoção de Arquivamento.
Promotor de Justiça: Silas Sereno Lopes. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.21 Procedimento Preparatório nº 29/2020 (SIMP Nº000481-174/2019). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de PiracurucaPI. Assunto: Apurar eventual acúmulo ilegal de cargos públicos do Sr. Daniel de Sousa Lima, em afronta ao art. 37, inciso XVI, da Constituição
Federal. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Marcio Giorgi Carcará Rocha. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando.
2.5.22 Inquérito Civil (SIMP Nº 000790-019/2018). Processo eletrônico. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar suposta
prática de improbidade administrativa praticada por Vereador do município de Teresina na Secretaria Municipal da Juventude. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira Santos. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.23 Inquérito Civil nº 22/2015 (SIMP Nº 000061-063/2015). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI.
Assunto: Apurar notícia de realização de locação de veículo de forma continuada e fragmentada acima do limite legal pela Câmara Municipal de
Sigefredo Pacheco-PI, no exercício financeiro de 2010. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Cezário de Souza Cavalcante Neto.
Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.24 Inquérito Civil nº 07/2019 (SIMP Nº 0000416-306/2018). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: Apurar
suposta irregularidade referente ao recebimento de remuneração sem a devida prestação de serviço público no município de Luzilândia-PI.
Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Carlos Rogério Beserra da Silva. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.25 Notícia de Fato nº 10/2020 (SIMP: 000246-181/2020). Processo físico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: Apurar
suposta prática de crime de tortura, previsto na Lei nº 9.455/97, possivelmente perpetrada por agentes de segurança pública, na ocasião da
prisão em flagrante de José Anchieta Pereira e Gerardo Nunes do Nascimento (autos nº 0000201-18.2020.8.18.0065). Recurso contra a decisão
de arquivamento. Promotora de Justiça: Karla Daniela Furtado Maia Carvalho. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
3. PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO:
3.1 OFÍCIOS/MEMORANDOS E COMUNICAÇÕES
3.1.3.1.1 Ofício n° 120/2020/42ºPJ-MPPI. Origem: 42ª Promotoria da Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil nº 27/2014 (SIMP: 000036-025/2014), para investigar possível ilegalidade no âmbito da Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Piauí;
3.1.2 Ofício n° 438/2020/-MPPI. Origem: 2ª Promotoria da Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 02/2020 (SIMP 000066-096/20190, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar suposta negativa no fornecimento
dos medicamentos para tratamento médico;
3.1.3 Ofício n° 488/2020/2ªPJ-SRN. Origem: 2ª Promotoria da Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 228/2018 (SIMP 000100-097/2018), para apurar possíveis irregularidades no processo licitatório da Carta Convite nº
001/2018 realizado pela Câmara Municipal de São Raimundo Nonato/PI, objetivando reforma/ampliação da sede do Poder Legislativo Municipal;
3.1.4 Ofício n° 449/2020-2ªPJ/SRN. Origem: 2ª Promotoria da Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 37/2019 (SIMP 000046-096/2019), objetivando acompanhar e fiscalizar suposta negativa no fornecimento de
atendimento médico especialista em pediatria na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 H) e nos postos de saúde de São Raimundo Nonato;
3.1.5 Ofício n° 909/2020. Origem: 1ª Promotoria da Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil nº 04/2013
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(SIMP 000121-283/2018), que versa sobre poluição sonora;
3.1.6 Ofício n° 395/2020. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado-GAECO/PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Investigatório Criminal nº 04/2019 (SIMP 000037-216/2016), que versa sobre assunto sigiloso;
3.1.7 Ofício n° 343/2020-24º. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil SIMP
nº 000182-172/2015, que versa sobre a abate de caprinos, ovinos, suínos de forma irregular;
3.1.8 Ofício n° 342/2020. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil nº 000179172/2015, que versa sobre a abate de caprinos, ovinos, suínos de forma irregular;
3.1.9 Ofício n° 505/2020. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 005/2020 (SIMP 000045-172/2018), coma finalidade de apurar suposta poluição ambiental decorrente de esgoto a céu aberto,
localizado nas Quadras 199 à 206;
3.1.10 Ofício 29ª PJ n° 1054/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da Notícia
de Fato nº 018/2020 (SIMP 000095-030/2020), com o objeto de apurar irregularidades na assistência dos profissionais de saúde do HUT;
3.1.11 Ofício 29ª PJ n° 1056/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato nº
117/2019, no Procedimento Preparatório nº 028/2020 (SIMP 000257-030/2019), objetivando apurar possíveis irregularidades quanto a demora na
marcação de consulta com médico Reumatologista, através da Rede Pública Municipal de Saúde;
3.1.12 Ofício 29ª PJ n° 521/2020. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de Ação Civil, no
Procedimento Administrativo nº 18/2020 (SIMP 000146-096/2019), que versa sobre recusa por parte da Prefeitura;
3.1.13 Ofício n° 520/2020. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de Ação Civil, no Procedimento
Administrativo nº 10/20209 SIMP 000184-096/2019), relatando recusa por parte da Prefeitura;
3.1.14 Ofício n° 571/2020. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de ação civil pública referente
ao Inquérito Civil nº 131/2018 (SIMP 000301-096/2016), que versa sobre improbidade administrativa;
3.1.15 Ofício n° 572/2020. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de ação civil pública referente
ao Inquérito Civil nº 125/2018 (SIMP 000289-096/2016), que versa sobre improbidade administrativa;
3.1.16 Ofício 24ª PJ n° 719/2020. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil nº
000082-172/2016, a fim de apurar condições estruturais e a regularidade do funcionamento do Parque de Exposição Dirceu Arcoverde, localizado
na BR-343, Km 10, nesta capital;
3.1.17 Ofício 24ª PJ n° 667/2020. Origem: 24° Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil nº
000400-172/2015, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades nas instalações físicas de Teatro 4 de setembro;
3.1.18 Ofício 24ª PJ n° 505/2020. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil nº
000045-172/2018, a fim de apurar suposta poluição ambiental decorrente de esgoto de céu aberto, localizado nas quadras 199 à 266;
3.1.19 Ofício n° 550/2020. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
procedimentos administrativos nº 36/2019 (SIMP 000144-096/2018), 55/2020 (SIMP 000074-095/2020);
3.1.20 Ofício n° 343/2020. Origem: 24° Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil nº
000182-172/2015, com a finalidade de apurar existência de abate de caprinos, ovinos e suínos de forma irregular, por empreendimento nesta
capital;
3.1.21 Ofício 28ª PJ n° 479/2020. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Inquérito
Civil nº 85/2016 (SIMP 000163-029/2016), com o escopo de averiguar as condições de acessibilidade das instalações dos prédios na HAPVIDA
assistência médica Ltda localizados em Teresina-PI.
3.2. SEI
3.2.1 PGA-SEI. 19.21.0378.0007446/2020-90. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação do Inquérito Civil Público
n° 015/2019 — SIMP: 000137-030/2018;
3.2.2 PGA-SEI. 19.21.0378.0007306/2020-87. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: comunico o arquivamento da Noticia
de Fato n° 015/2020— SIMP: 000073-030/2020;
3.2.3 PGA-SEI. 19.21.0378.0007305/2020-17. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão do Procedimento
Preparatório 134/2019 em Inquérito Civil Público N° 134/2019 (SIMP 000167-027/2019), através da Portaria n° 105/2020, instaurado a fim de
apurar possíveis irregularidades no Laudo Cadavérico apresentado pelo Instituto Médico Legal - IML;
3.2.4 PGA-SEI. 19.21.0378.0007257/2020-52. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação do prazo do Inquérito Civil
N° 13/2019 (SIMP N° 000063-027/2018);
3.2.5 PGA-SEI. 19.21.0378.0007170/2020-73. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão do Procedimento
Preparatório n° 137/2019, em Inquérito Civil Público n° 137/2019 (SIMP 000118-027/2019), através da Portaria n° 106/2020, que objetiva apurar
denúncia da prática de violência obstétrica na Maternidade Dona Evangelina Rosa;
3.2.6 PGA-SEI. 19.21.0378.0007165/2020-14. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão do Procedimento
Preparatório n° 133/2019, em Inquérito Civil Público n° 133/2019 (SIMP 000188-027/2019), através da Portaria n° 104/2020, que objetiva apurar
irregularidades na nova Central de Material de Esterilização do Hospital Infantil Lucídio Portella;
3.2.7 PGA-SEI. 19.21.0378.0007161/2020-25. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão do Procedimento
Preparatório 139/2019 em Inquérito Civil Público N° 139/2019 (SIMP 000190-027/2019), através da Portaria n° 107/2020, instaurado a fim de
acompanhar a adequação de espaço para pacientes em observação para possível internação psiquiátrica no Hospital Areolino de Abreu;
3.2.8 PGA-SEI. 19.21.0378.0007160/2020-52. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação do prazo do
Procedimento Preparatório N° 18/2020 (SIMP N° 000185-027/2019), instaurado a fim de apurar irregularidades quanto ao processo de compras
de passagens aéreas pelo Tratamento Fora de Domicilio - TFD;
3.2.9 PGA-SEI. 19.21.0378.0007159/2020-79. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão do Procedimento
Preparatório N° 141/2019 em Inquérito Civil Público N° 141/2019 (SIMP 000192-027/2019), através da Portaria n° 108/2020, instaurado a fim de
viabilizar ç de paciente com transtorno mental do Hospital Areolino de Abreu — HAA, com alta hospitalar;
3.2.10 PGA-SEI. 19.21.0378.0007157/2020-36. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação do prazo do
Procedimento Preparatório N° 19/2020 (SIMP N° 000176-027/2019);
3.2.11 PGA-SEI. 19.21.0378.0006785/2020-89. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo n° 18/2020 (SIMP: 000102-027/2020), instaurado a fim de acompanhar a realização de mutirão de cirurgias eletivas nos hospitals
de gestão estadual, através da Portaria n° 95/2020;
3.2.12 PGA-SEI. 19.21.0378.0006791/2020-24. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação do prazo da Notícia de
Fato N° 38/2020 (SIMP N° 000084-027/2020), instaurada em razão de manifestação encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado
do Piauí, prestada pela Sra. Ariele Machado de Andrade, que denuncia possíveis irregularidades em atendimento, exames e saneamento de
aparelhos na Maternidade Dona Evangelina Rosa — MDER, o que teria ocasionado a morte de recém-nascidos;
3.2.13 PGA-SEI. 19.21.0378.0006772/2020-52. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Preparatório N° 28/2020 (SIMP 000092-027/2020), a fim de apurar denúncia ofertada pelo Conselho Regional de Medicina sobre possível
ocorrência de exercício ilegal da medicina por profissional de Biomedicina, através da Portaria n° 90/2020;
3.2.14 PGA-SEI. 19.21.0378.0006771/2020-79. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Preparatório 29a PJ n° 032/2020 — SIMP 000006-030/2019, a fim de apurar possíveis irregularidades na excessiva demora para marcação de
consulta com médico Otorrinolaringologista a paciente menor de idade na Rede Pública Municipal de Saúde;
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3.2.15 PGA-SEI. 19.21.0378.0006769/2020-36. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação da Notícia de Fato n°
024/2020 — SIMP 000102-030/2020;
3.2.16 PGA-SEI. 19.21.0378.0006768/2020-63. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação da Notícia de Fato n°
038/2020 — SIMP: 000129-030/2020;
3.2.17 PGA-SEI. 19.21.0378.0006767/2020-90. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão do Procedimento
Preparatório N° 129/2019 em Inquérito Civil Público N° 129/2019 (SIMP:000090-027/2019), através da Portaria n° 099/2020, instaurado a fim de
acompanhar a regular implantação do Serviço de Transplante Hepático no Hospital Getúlio Vargas, tendo em vista a pré-seleção organizada pela
Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplante, por meio do Projeto PROADI-SUS;
3.2.18 PGA-SEI. 19.21.0378.0006765/2020-47. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato N°
06/2020 (SIMP: 000018-027/2020) em Procedimento Preparatório n° 032/2020, através da Portaria n° 098/2020, que objetiva apurar demora na
realização de cirurgia de Catarata de qual a paciente necessita no Hospital Getúlio Vargas — HGV;
3.2.19 PGA-SEI. 19.21.0378.0006761/2020-58. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão do Procedimento
Preparatório n° 064/2019 no Inquérito Civil Público n° 064/2019 — SIMP: 000097-030/2019, que tem por objeto apurar possíveis irregularidades
no atendimento prestado pelo hospital Santa Maria a uma paciente que veio a óbito;
3.2.20 PGA-SEI. 19.21.0378.0006589/2020-46. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão do Procedimento
Preparatório N° 131/2019 em Inquérito Civil Público N° 131/2019 (SIMP: 000183-027/2019), através da Portaria n° 103/2020, instaurado a fim de
acompanhar a Parceria Público-Privada para construção do novo hospital infantil do Estado do Piauí;
3.2.21 PGA-SEI. 19.21.0378.0006588/2020-73. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato N°
34/2020 (SIMP: 000075-027/2020) a Vossa Excelência, instaurada a fim de viabilizar a realização de cirurgia cardíaca em criança recém-nascida
com cardiopatia congênita, por meio do Tratamento Fora do Domicilio — TFD;
3.2.22 PGA-SEI. 19.21.0378.0006587/2020-03. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato N°
07/2020 em Procedimento Preparatório N° 033/2020 (SIMP: 000020-027/2020), através da Portaria n° 0102/2020, instaurado 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;
3.2.23 PGA-SEI. 19.21.0378.0006585/2020-57. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação do prazo do Inquérito
Civil N° 08/2019 (SIMP N° 000178-027/2019);
3.2.24 PGA-SEI. 19.21.0378.0006583/2020-14. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão do Procedimento
Preparatório N° 124/2019 em Inquérito Civil Público N° 124/2019 (SIMP 000173-027/2019), através da Portaria n° 100/2020, instaurado a fim de
acompanhar a regularização do estoque de roupas hospitalares para os pacientes internados no Hospital Getúlio Vargas;
3.2.25 PGA-SEI. 19.21.0378.0006554/2020-21. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato N°
35/2020 (SIMP: 000008-027/2020) a Vossa Excelência, instaurada a fim de apurar denúncia sobre possível declaração inadequada proferida pela
coordenadora do Serviço de Atendimento é Mulher Vítima de Violência Sexual (SAMVVIS) em reportagem de TV;
3.2.26 PGA-SEI. 19.21.0378.0006563/2020-69. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Preparatório N° 29/2020 (SIMP 000093-027/2020), a fim de apurar denúncia ofertada pelo Conselho Regional de Medicina sobre possível
ocorrência de exercício ilegal da medicina em clínica de fisioterapia, através da Portaria n° 91/2020;
3.2.27 PGA-SEI. 19.21.0378.0006553/2020-48. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito
Civil Público n° 23/2018 — SIMP N° 000035-030/2018;
3.2.28 PGA-SEI. 19.21.0378.0005250/2020-18. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: informar o ajuizamento da Ação Civil
Pública n°. 0819426-57.2020.8.18.0140, nos autos do Inquérito Civil Público n°54/2017 (SIMP: 000094-027/2017), instaurado a fim de apurar
possíveis irregularidades quanto à estrutura física, ao método de trabalho desenvolvido e a escassez de medicamentos no Centro de Atenção
Psicossocial Infantil — CAPS-i, sob gestão do Estado do Piauí;
3.2.29 PGA-SEI. 19.21.0378.0005475/2020-54. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação da Notícia de Fato n°
018/2020 — SIMP: 000095-030/2020;
3.2.30 PGA-SEI. 19.21.0378.0005515/2020-41. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato n°
117/2019 no Procedimento Preparatório n° 028/2020 - SIMP: 000257-030/2019, objetivando apurar possíveis irregularidades quanto a demora na
marcação de consulta com médico Reumatologista, através da Rede Pública Municipal de Saúde;
3.2.31 PGA-SEI. 19.21.0378.0005607/2020-79. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão do Procedimento
Preparatório N° 114/2019 em Inquérito Civil Público n° 114/2019 (SIMP 000158-027/2019), através da Portaria n° 085/2020, instaurado a fim de
apurar irregularidades na suspensão das viagens da Secretaria Estadual de Saúde, em razão do atraso no pagamento de diárias dos condutores
e da falta de condição de trabalho, fato que prejudica a prestação dos serviços de saúde;
3.2.32 PGA-SEI. 19.21.0378.0005608/2020-52. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação do prazo do Inquérito
Civil Público N°49/2018 (SIMP N° 000146-027/2018);
3.2.33 PGA-SEI. 19.21.0378.0005609/2020-25. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação do prazo da Notícia de
Fato N° 23/2020 (SIMP N° 000048-027/2020), instaurada em razão da Manifestação N° 1387/2020 recebida na Ouvidoria do Ministério Público do
Estado do Piauí, em que a Sra. Reis relata a necessidade de sua mãe, Sra. Maria Deusimar Oliveira Reis, munícipe da cidade de Barras, de
realização de consulta de urgência com gastroenterologista cirurgião;
3.2.34 PGA-SEI. 19.21.0378.0005777/2020-48. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação do prazo do
Procedimento Preparatório N° 02/2020 (SIMP N° 000186-027/2019), instaurado a fim de apurar possíveis irregularidades na assistência prestada
à criança diagnosticada com cardiopatia congênita, internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Infantil Lucídio Portela;
3.2.35 PGA-SEI. 19.21.0378.0005779/2020-91. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação do prazo da Noticia de
Fato N° 32/2020 (SIMP N° 000072-027/2020), instaurada em razão da Manifestação N° 3021/2020 recebida na Ouvidoria do Ministério Público do
Estado do Piauí, realizada por paciente com câncer, denunciando a negativa no fornecimento do fármaco LEODIPASVIR + SOFOSBUR (Grupo
1A) na Farmácia do Povo do Estado do Piauí, mesmo com estoque disponível;
3.2.36 PGA-SEI. 19.21.0378.0005780/2020-64. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação do prazo do
Procedimento Preparatório N° 05/2020 (SIMP N° 000005-027/2020), instaurado a fim de apurar as ações implementadas pelo Estado do Piaui
para a contenção de possíveis epidemias de dengue;
3.2.37 PGA-SEI. 19.21.0378.0005781/2020-37. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação do prazo do
Procedimento Preparatório N° 10/2020 (SIMP N° 000126-027/2020), instaurado a fim de acompanhar a regular dispensação das insulinas
Pioglitazona e Sitagliptina, bem como do colírio Travoprosta através da Farmácia de Dispensação do Componente Especializado;
3.2.38 PGA-SEI. 19.21.0378.0005784/2020-53. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação da Notícia de Fato n°
034/2020 — SIMP: 000117-030/2020;
3.2.39 PGA-SEI. 19.21.0378.0005785/2020-26. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato n°
118/2019 no Procedimento Preparatório n° 029/2020 - SIMP: 000261-030/2019, objetivando apurar as possíveis irregularidades na demora para
realização de consultas com médicos Ortopedista, Otorrinolaringologista e Reumatologista, através da Rede Pública Municipal de Saúde;
3.2.40 PGA-SEI. 19.21.0378.0005824/2020-40. Origem: 42ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil
n°0003/2020 (000132-424/2020) através da Portaria n°004/2020;
3.2.41 PGA-SEI. 19.21.0378.0005956/2020-65. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação do prazo da Notícia de
Fato N° 31/2020 (SIMP N° 000071-027/2020), instaurada em razão da Reclamação N° 2995/2020 realizada na Ouvidoria do Ministério Público do
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Estado do Piauí, que solicita providências para a realização da cirurgia cardíaca pediátrica do qual recém-nascido necessita, por meio do
Tratamento Fora do Domicilio TFD;
3.2.42 PGA-SEI. 19.21.0378.0005961/2020-27. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação do prazo da Notícia de
Fato N° 35/2020 (SIMP N° 000076-027/2020), autuada a fim de apurar denúncia sobre possível declaração inadequada proferida pela
coordenadora do Serviço de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Sexual (SAMVVIS) em reportagem de TV;
3.2.43 PGA-SEI. 19.21.0378.0005964/2020-43. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato N°
11/2020 em Procedimento Preparatório N° 26/2020 (SIMP:000031-027/2020), através da Portaria n° 088/2020, a fim de apurar conduta antiética
de biomédico do Centro de Testagem e Aconselhamento — CTA;
3.2.44 PGA-SEI. 19.21.0378.0005965/2020-16. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo N° 16/2020 (SIMP: 000089-027/2020), a fim de acompanhar o Mandado de Segurança n° 0756886-05.2020.8.18.0000, que
objetiva a dispensação do fármaco Ácido Ursodesoxicólico 300mg para paciente acometida por cirrose hepática biliar, através da Portaria n°
87/2020;
3.2.45 PGA-SEI. 19.21.0378.0006211/2020-67. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação do prazo da Notícia de
Fato N° 34/2020 (SIMP N° 000075-027/2020), instaurada no a fim de viabilizar a realização de cirurgia cardíaca em criança recém-nascida com
cardiopatia congênita, por meio do Tratamento Fora do Domicilio — TFD;
3.2.46 PGA-SEI. 19.21.0378.0006212/2020-40. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Preparatório N° 27/2020 (SIMP: 000091-027/2020), a fim de apurar denúncia ofertada pelo Conselho Regional de Medicina sobre possível
ocorrência de exercício ilegal da medicina por profissional de Enfermagem, através da Portaria n° 89/2020;
3.2.47 PGA-SEI. 19.21.0378.0006213/2020-13. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício 12 PJT 1526/2020 contendo
anexo Inquérito Civil 63/2016 - SIMP 000386-027/2016 (03 Volumes);
3.2.48 PGA-SEI. 19.21.0378.0006253/2020-97. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 12/2019 —SIMP N°000132-029/2018;
3.2.49 PGA-SEI. 19.21.0378.0006257/2020-86. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo n° 029/2020 — SIMP N°000150-030/2020, a fim de acompanhar o Mandado de Segurança n° 0823038.03.2020.8.18.0140, que
objetiva viabilizar a realização de consulta com médico Reumatologista através da Rede Pública Municipal de Saúde, através da Portaria n°
120/2020;
3.2.50 PGA-SEI. 19.21.0378.0006262/2020-48. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo n° 12/2019 —SIMP N°000132-029/2018;
3.2.51 PGA-SEI. 19.21.0378.0006263/2020-21. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Preparatório n° 028/2020 — SIMP N° 000257-030/2019, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades em face da demora injustificada na
marcação de consulta especializada com médico Reumatologista na Rede Pública de Saúde, em decorrência foi impetrado Mandado de
Segurança com pedido liminar 0823038.03.2020.8.18.0140;
3.2.52 PGA-SEI. 19.21.0378.0006250/2020-81. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão da do Procedimento
Preparatório n°127/2019, em Inquérito Civil Público n° 127/2020 (SIMP:000136-027/2019), através da Portaria n° 94/2020, que objetiva apurar a
demanda reprimida de cirurgias de catarata no Hospital Getúlio Vargas;
3.2.53 PGA-SEI. 19.21.0378.0006248/2020-38. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato N°
30/2020 em Procedimento Preparatório n° 30/2020 (SIMP:000010-027/2020), através da Portaria n° 93/2020, que objetiva viabilizar a realização
da cirurgia de Ostectomia no Hospital Getúlio Vargas;
3.2.54 PGA-SEI. 19.21.0307.0006383/2020-77. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: PORTARIA INQUÉRITO CIVIL Nº
083/ 2020 visando fomentar no Município de Nazária, a criação do FIA em Nazária;
3.2.55 PGA-SEI. 19.21.0378.0006424/2020-39. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Portaria de Instauração de ICP,
registrado no SIMP sob o nº 000022-033/2020;
3.2.56 PGA-SEI. 19.21.0378.0006554/2020-21. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato N°
35/2020 (SIMP: 000008-027/2020) instaurada a fim de apurar denúncia sobre possível declaração inadequada proferida pela coordenadora do
Serviço de Atendimento é Mulher Vítima de Violência Sexual (SAMVVIS) em reportagem de TV;
3.2.57 PGA-SEI. 19.21.0378.0006553/2020-48. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito
Civil Público n° 23/2018 — SIMP N° 000035-030/2018;
3.2.58 PGA-SEI. 19.21.0378.0007529/2020-80. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Preparatório N° 34/2020 (SIMP: 000119-027/2020), a fim de apurar denúncia ofertada pelo Conselho Regional de Medicina sobre possível
ocorrência de exercício ilegal da medicina por profissional de Enfermagem, através da Portaria n° 109/2020;
3.2.59 PGA-SEI. 19.21.0378.0007527/2020-37. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Recomendação Administrativa n°
17/2020 (em anexo), dirigida ao Secretário de Estado da Saúde do Piauí e ao Presidente da Fundação Estatal Piauiense de Serviços
Hospitalares para que sejam adotadas todas as providências administrativas necessárias para a disponibilização do exame de
eletroneuromiografia através da contratação do serviço por meio de empresa terceirizada ou através de equipamentos próprios no Hospital
Getúlio Vargas e no Hospital Infantil Lucídio PorteIla;
3.2.60 PGA-SEI. 19.21.0378.0007526/2020-64. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação do prazo do Inquérito
Civil N° 59/2018 (SIMP N° 000071-027/2018), em face da necessidade de dar continuidade ao acompanhamento da demanda;
3.2.61 PGA-SEI. 19.21.0378.0007524/2020-21. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação do prazo do Inquérito
Civil N° 66/2018 (SIMP N°000180-027/2018), em face da necessidade de dar continuidade ao acompanhamento da demanda;
3.2.62 PGA-SEI. 19.21.0090.0007623/2020-19. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Comunica o arquivamento do
Inquérito Civil nº 136/2014 - SIMP nº 000093-029/2015 e do Procedimento Administrativo nº 40/2018 - SIMP nº 000103-029/2018, em face do
ajuizamento de Ação Civil Pública;
3.2.63 PGA-SEI. 19.21.0090.0007623/2020-19. Origem: Promotoria de Justiça de Barro Duro/PI. Assunto: comunica a judicialização do Inquérito
Civil nº 000040-283/2018;
3.2.64 PGA-SEI. 19.21.0378.0007535/2020-15. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Portaria de Instauração do
Procedimento Administrativo nº 17/2020, registrado no SIMP sob o nº 000040-033/2020;
3.2.65 PGA-SEI. 19.21.0378.0007516/2020-43. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato n°
41/2020— SIMP: 000146-030/2020, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades na demora para transferência de paciente internada no
Hospital São Carlos Borromeu para o H.U/UFPI, necessitando com urgência de avaliação por médico especialista em oncologia;
3.2.66 PGA-SEI. 19.21.0378.0006245/2020-22. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo n°17/2020 (SIMP: 000098-027/2020), instaurado a fim de acompanhar a instituição de incentivo financeiro federal de custeio, em
caráter excepcional temporário, aos estados, municípios e Distrito Federal para o fortalecimento dos Serviços de Verificação de Óbito (SVO), no
contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19, através da Portaria n° 92/2020;
3.2.67 PGA-SEI. 19.21.0378.0005782/2020-10. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação do prazo do
Procedimento Preparatório N° 01/2020 (SIMP N° 000117-027/2020), instaurado a fim de acompanhar a regular dispensação do medicamento
Leuprorrelina na Farmácia de Dispensação do Estado, bem como possíveis irregularidades na renovação de cadastro de paciente;
3.2.68 PGA-SEI. 19.21.0378.0007861/2020-40. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato/PI. Assunto: prorrogação do prazo
dos Inquéritos Civis nº 01/2016 (SIMP nº 000024-096/2016) e 05/2018 (SIMP nº 000234-096/2017);
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3.2.69 PGA-SEI. 19.21.0378.0007860/2020-67. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato/PI. Assunto: conversão em Inquéritos
Civis dos Procedimentos Preparatórios 04/2020 SIMP nº 000108-096/2019) e 38/2019 (SIMP nº 000110-096/2019);
3.2.70 PGA-SEI. 19.21.0328.0007856/2020-52. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos/PI. Assunto: comunica a realização de Acordo de Não
Persecução Cível nos autos do Processo nº 0800766-41.2017.8.18.0036;
3.2.71 PGA-SEI. 19.21.0378.0007867/2020-72. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato n°
010/2020 no Procedimento Preparatório n° 36/2020 — SIMP: 000044-030/2020, objetivando viabilizar acompanhamento psiquiátrico a um
paciente que apresenta dependência química, através da Gerência de Saúde Mental da Fundação Municipal;
3.2.72 PGA-SEI. 19.21.0378.0005251/2020-88. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: a instauração do Procedimento
Administrativo N° 14/2020, a fim de acompanhar a Ação Civil Pública n° 0819426-57.2020.8.18.0140, que visa a realização de reformas na
estrutura física do CAPS Infanto Juvenil Dr. Martinelli CavaIca, bem como aquisição de equipamentos pedagógicos, mobília apropriada e
disponibilização de todos os profissionais necessários para seu pleno funcionamento, através da Portaria n° 77/20200036;
3.2.73 PGA-SEI. 19.21.0378.0007864/2020-56. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato n°
020/2020 (SIMP: 000097-030/2020), com a finalidade de apurar possíveis irregularidades na suposta negativa de informações aos familiares do
Sr. Adriano Adábio Paz da Silva, que se encontra internado no Hospital de Urgência de Teresina-HUT;
3.2.74 PGA-SEI. 19.21.0378.0008047/2020-62. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Portaria de Instauração do
Procedimento Administrativo nº 19/2020, registrado no SIMP sob o nº 000060-033/2020;
3.2.75 PGA-SEI. 19.21.0328.0008032/2020-53. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos/PI. Assunto: instauração da Portaria nº 054/2020 do
Procedimento Administrativo Nº 37/2020 SIMP nº 000488-156/2020;
3.2.76 PGA-SEI. 19.21.0378.0007520/2020-32. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação do prazo da Notícia de
Fato N° 41/2020 (SIMP N° 000101-027/202020);
3.2.77 PGA-SEI. 19.21.0700.0000105/2021-46. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Preparatório nº 000271-361/2020;
3.2.78 PGA-SEI. 19.21.0369.0000103/2021-21. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí/PI. Assunto: arquivamento do Inquérito
Civil n° 014/2020 (SIMP 000548-310/2020);
3.2.79 PGA-SEI. 19.21.0369.0000099/2021-32. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí/PI. Assunto: arquivamento do Inquérito
Civil n° 028/2020 - SIMP 000841-310/2020;
3.2.80 PGA-SEI. 19.21.0369.0000147/2021-94. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí/PI. Assunto: arquivamento do Inquérito
Civil n° 003/2018 SIMP 000201-310/2018;
3.2.81 PGA-SEI. 19.21.0369.0000150/2021-13. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí/PI. Assunto: arquivamento do Inquérito
Civil n° 090/2018 SIMP 000553-310/2018;
3.2.82 PGA-SEI. 19.21.0378.0000174/2021-06. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato n°
009/2020 no Procedimento Preparatório n° 34/2020 — SIMP: 000040-030/2020, a fim de apurar possíveis irregularidades envolvidas no translado
do corpo de pacientes que vêm a óbito, seja para o HUT ou para o Serviço de Verificação de Óbito -SVO;
3.2.83 PGA-SEI. 19.21.0328.0000188/2021-87. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo Nº 001/2021 (SIMP nº 000324-156/2020);
3.2.84 PGA-SEI. 19.21.0328.0000244/2021-30. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos/PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
125/2020, SIMP nº 325-156/2020;
3.2.85 PGA-SEI. 19.21.0378.0000269/2021-60. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação do Procedimento
Preparatório n° 018/2020 (SIMP: 000231-030/2019), que objetiva apurar possíveis irregularidades quanto a insuficiência de profissionais na
Unidade Básica de Saúde do Monte Castelo;
3.2.86 PGA-SEI. 19.21.0378.0000270/2021-33. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação da Notícia de Fato n°
043/2020 (SIMP: 000165-030/2020), que objetiva apurar possíveis irregularidades quanto a demora para marcação ou agendamento de consulta
de retorno da paciente, bem como na marcação de sessões de fisioterapia, na rede pública municipal de saúde;
3.2.87 PGA-SEI. 19.21.0328.0000294/2021-38. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos/PI. Assunto: Comunicação de Arquivamento Notícia de
Fato nº 189/2020 (SIMP n° 487-156/2020);
3.2.88 PGA-SEI. 19.21.0328.0000295/2021-11. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos/PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato em
Procedimento Administrativo Nº 002/2021 (SIMP nº 000147-156/2020);
3.2.89 PGA-SEI. 19.21.0305.0000330/2021-90. Origem: 48ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 000174-225/2018;
3.2.90 PGA-SEI. 19.21.0328.0000331/2021-09. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos/PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato em Inquérito
Civil Público Nº 003/2021 (SIMP nº 000230-156/2020);
3.2.91 PGA-SEI. 19.21.0328.0000332/2021-79. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos/PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato em
Procedimento Administrativo Nº 003/2021 (SIMP nº 000198-156/2020);
3.2.92 PGA-SEI. 19.21.0328.0000334/2021-25. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos/PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato em Inquérito
Civil Público Nº 002/2021 (SIMP nº 000232-156/2020);
3.2.93 PGA-SEI. 19.21.0369.0000385/2021-70. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí/PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Preparatório n° 021/2020 (SIMP 001879-310/2019);
3.2.94 PGA-SEI. 19.21.0328.0000406/2021-21. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos/PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
002/2021 (SIMP nº 000002-156/2021);
3.2.95 PGA-SEI. 19.21.0328.0000417/2021-15. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos/PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil Público Nº
004/2021 (SIMP nº 00020-156/2021);
3.2.96 PGA-SEI. 19.21.0378.0000421/2021-30. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato n°
043/2020 (SIMP: 000165-030/2020), instaurada com a finalidade de apurar possíveis irregularidades quanto a demora para a marcação ou
agendamento de consulta de retorno da paciente bem como na marcação de sessões de fisioterapia na rede Pública Municipal de Saúde;
3.2.97 PGA-SEI. 19.21.0328.0000424/2021-20. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos/PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato em
Procedimento Administrativo Nº 004/2021 (SIMP nº 000257-156/2020);
3.2.98 PGA-SEI. 19.21.0328.0000432/2021-95. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos/PI. Assunto: conversão de Notícia de Fato em
Procedimento Administrativo Nº 005/2021 (SIMP nº 000300-156/2020);
3.2.99 PGA-SEI. 19.21.0328.0000436/2021-84. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos/PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
99/2020 (SIMP nº 000263-156/2020);
3.2.100 PGA-SEI. 19.21.0378.0000448/2021-77. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação da Notícia de Fato n°
046/2020 (SIMP: 000191-030/2020), que objetiva apurar irregularidades na demora para o sepultamento de pacientes que vieram a óbito no HUI
supostamente vítimas de covid-19, ignorados pelos familiares;
3.3. E-DOC
3.1.1 E-DOC Nº 07010079363202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação recomendação
administrativa no Procedimento Administrativo nº 010/20200 (SIMP 000152-150/2020), que, durante as atividades de orientação, socorro e
assistência social a pessoas atingidas por enchentes em áreas urbanas e rurais, adote todas as medidas preventivas para evitar e/ou minorar o
risco de contágio dos atingidos pelo novo coronavírus;
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3.1.2 E-DOC Nº 07010079370202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de recomendação administrativo nº
10 e 11 (SIMP 000386-199/2020 e 000387-199/2020), que versa sobre funcionamento do comércio nos municípios de Cocal Alves-PI, e Cocal-PI;
3.1.3 E-DOC Nº 07010079375202084. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação da instauração do
Procedimento Administrativo nº 004/2020 (SIMP 000146-173/2020), cujo objetivo é fiscalizar e assegurar o cumprimento dos Decretos Estaduais
18.895/2020, 18.901/2020 e 18.902/2020, no Município de Piracuruca/PI;
3.1.4 E-DOC Nº 07010079380202097. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativa nº 17/2020, (SIMP 147-161/2020), que versa sobre recomendação aos organizadores ou produtores de eventos o cancelamento de
eventos esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais, religiosos e outros eventos de massa;
3.1.5 E-DOC Nº 07010079380202097. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativa nº 19/2020, (SIMP 148-161/2020), que tem por finalidade prevenir e mitigar os riscos à saúde a que está exposta a população
envolvida em eventos de massa, a partir da definição de responsabilidades dos gestores do SUS, da saúde suplementar e do estabelecimento de
mecanismos de controle e coordenação de ação durante todas as fases de desenvolvimento dos eventos com foco nas ações de atenção à
saúde, incluindo promoção, proteção e vigilância e assistência à Saúde;
3.1.6 E-DOC Nº 07010079382202086. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Avelino Lopes-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000115-210/2020, com finalidade de realizar acompanhamento de controle e prevenção de proliferação do
novo coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria de Saúde do município de Avelino Lopes/PI;
3.1.7 E-DOC Nº 07010079383202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Avelino Lopes-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000116-210/2020 com finalidade de realizar acompanhamento de controle e prevenção de proliferação do
novo coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria de Saúde do município de Curimatá/PI;
3.1.8 E-DOC Nº 07010079384202075. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Avelino Lopes-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000117-210/2020, com finalidade de acompanhar as ações do Município de Júlio Borges/PI e da Secretaria
Municipal de Saúde no combate e prevenção do novo coronavírus (COVID-19);
3.1.9E-DOC Nº 07010079385202011. 1ª Promotoria de Justiça de Avelino Lopes-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo SIMP n° 000118-210/2020 com finalidade de acompanhar as ações do Município de Morro Cabeça no Tempo/PI e da Secretaria
Municipal de Saúde no combate e prevenção do novo coronavírus (COVID-19);
3.1.10 E-DOC Nº 07010079386202064. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de recomendação no
Procedimento Administrativo nº 5/2020 (SIMP 000484-191/2019), que versa sobre conjunto de ações para eliminar riscos a saúde;
3.1.11 E-DOC Nº 07010079389202014. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000006-370/2020, que versa sobre medidas de enfrentamento ao Covid-19;
3.1.12 E-DOC Nº 07010079390202022. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Investigatório Criminal nº 02/2020 (SIMP 000389-199/2020), a fim de fiscalizar a regularidade do funcionamento das bibliotecas das unidades
escolares públicas do município de Cocal;
3.1.13 E-DOC Nº 07010079392202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Investigatório Criminal nº 03/2020 (SIMP 000390-199/2020), a fim de fiscalizar a regularidade do funcionamento das bibliotecas das unidades
escolares públicas do município de Cocal dos Alves;
3.1.14 E-DOC Nº 07010079396202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de conversão da notícia de Fato
em Procedimento Administrativo nº 58/2020 (SIMP 000300-101/2019), comunicação de acompanhar a regularização dos canos de águas
servidas lançadas no leito do Rio Parnaíba provenientes dos estabelecimentos localizados sobre o Cais da Beira Rio;
3.1.15 E-DOC Nº 07010079407202041. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 08/2020-B(SIMP 000564-361/2020), que versa sobre situação de risco;
3.1.16 E-DOC Nº 07010079410202065. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de recomendação no
Procedimento Administrativo nº 05/2020 (SIMP 000174-267/2020), que versa sobre medida de prevenção da Covid-19;
3.1.17 E-DOC Nº 07010079412202054. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 00019-370/2020, que versa sobre auxílio de enfrentamento ao Covid-19;
3.1.18 E-DOC Nº 07010079414202043. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de recomendação no
Procedimento Administrativo nº 24/2020 (SIMP 000255-310/2020), a respeito da fabricação e da comercialização de produtos em contrariedade
às normas sanitárias;
3.1.19 E-DOC Nº 07010079415202098. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000017-370/2020, que versa sobre medidas de enfrentamento da covid-19;
3.1.20 E-DOC Nº 07010079417202087. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 25/2020(SIMP 000256-310/2020), espeito da fabricação e da comercialização de produtos em contrariedade às
normas sanitárias;
3.1.21 E-DOC Nº 07010079424202089. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 26/2020 (SIMP 000257-310/2020), a respeito da fabricação e da comercialização de produtos em contrariedade
às normas sanitárias;
3.1.22 E-DOC Nº 07010079353202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 32/2019-B (SIMP 000221-089-2019), instaurado com fito de acompanhar os atos relativos ao processo de escolha dos membros
do Conselho Tutelar do município de Sussuapara-PI;
3.1.23 E-DOC Nº 07010079427202012. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
administrativo SIMP nº 000016-370/2020, que versa sobre medidas de enfrentamento da Covid-19;
3.1.24 E-DOC Nº 07010079428202067. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de recomendação no
Procedimento Administrativo nº nº 27/2020 (SIMP 000258-310/2020), a respeito da fabricação e da comercialização de produtos em
contrariedade às normas sanitárias;
3.1.25 E-DOC Nº 07010079430202036. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de recomendação no
Procedimento Administrativo nº 28/2020 (SIMP 000259-310/2020), a respeito da fabricação e da comercialização de produtos em contrariedade
às normas sanitárias;
3.1.26 E-DOC Nº 07010085511202075. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
preparatório de Inquérito Civil nº 36/2020 (SIMP 000155-107/2020), com o fito de apurar possíveis atos de improbidade administrativa praticados
pela senhora Lúcia de Fátima Barroso Moura de Abreu Sá, Prefeita do Município de Colônia do Piauí-PI, relativos a supostos pagamentos
irregulares de diárias realizados pela Prefeitura de Colônia do Piauí, de Janeiro de 2017 a Agosto de 2020;
3.1.27 E-DOC Nº 07010085521202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato 12/2020
(SIMP 000074-203/2020), em Procedimento Administrativo nº 09/2020, para apurar possível situação de risco e vulnerabilidade;
3.1.28 E-DOC Nº 07010085522202055. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato 07/2020(
SIMP 000029-203/2020), em Procedimento Administrativo nº 08/2020, para apurar possível situação de risco e vulnerabilidade;
3.1.29 E-DOC Nº 07010085523202016. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
Procedimento Administrativo n° 23/2020 (SIMP 245-161/2020), com o fito de acompanhar e fiscalizar as medidas de proteção de crianças e
adolescentes no contexto de Pandemia pela COVID-19, fls. 02/03;
3.1.30 E-DOC Nº 07010085530202018. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
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Administrativo nº 56/2019 (SIMP 000275-090/2019), para averiguar a continuidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU de
Picos (Suporte Avançado de Vida), a partir de relatório de inspeção que informou a inoperância do veículo, após envolvimento em acidente;
3.1.31 E-DOC Nº 07010085531202046. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 11/2014 (SIMP nº 000100-174/2016), o qual tem como assunto verificar a adequação do Conselho Municipal de
Saúde de São José do Divino;
3.1.32 E-DOC Nº 07010085533202035. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório nº 30/2020 (SIMP: 000549-174/2020), que versa sobre medidas sanitárias quanto a prevenção e/ou proliferação do coronavírus;
3.1.33 E-DOC Nº 07010085535202024. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: comunicação o Procedimento
Administrativo nº 002/2018 (SIMP 000003-059/2018), tendo em vista o aforamento ação de execução de termo de compromisso contra o
Município e seu gestor em relação ao evento Zé Pereira 2018 em José de Freitas;
3.1.34 E-DOC Nº 07010085536202079. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação Arquivamento de Inquérito
Civil Público nº 21/2017 (SIMP 000011-097/2017), para fiscalizar a implementação de ações, pelo Poder Público Municipal de Alvorada do
Gurgueia, voltadas à criação do Centro de Controle de Zoonoses ou instalações análogas com fins à vigilância, à prevenção e ao controle de
zoonoses, inclusive relativo a acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos;
3.1.35 E-DOC Nº 07010085538202068. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos Administrativos s nº 000026-370/2020 e 000034-370/2020, o com o fito de acompanhar as medidas profiláticas necessárias à
prevenção/contenção do novo Coronavírus (COVID 19);
3.1.35 E-DOC Nº 07010085549202048. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação o Procedimento Preparatório de
Inquérito Civil nº. 34/2020 (SIMP 000101-107/2020), com o fito de apurar suposta negligencia médica quando do atraso em atendimento cirúrgico
ao paciente Isaac de Moura Araújo, no complexo HRDC/UPA 24H;
3.1.36 E-DOC Nº 07010085434202053. Origem: Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Procedimento de Investigacão Criminal nº 06/2014, protocolo SIMP nº 000010-216/2016, que versa sobre delitos;
3.1.37 E-DOC Nº 07010085553202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 17/2020 (SIMP 000910-199/2020), sobre suposto crime de estupro de vulnerável;
3.1.38 E-DOC Nº 07010085554202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 20/2020 (SIMP 000951-199/2020), sobre suposto crime de estupro de vulnerável;
3.1.39 E-DOC Nº 07010085555202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 21/2020 (SIMP 000952-199/2020), sobre suposto crime de estupro de vulnerável;
3.1.40 E-DOC Nº 07010085435202014. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da atividade policial-PI. Assunto: comunicação
de instauração do Procedimento Administrativo SIMP nº 39/2019(SIMP 000187-225/2019), que versa sobre visitas técnicas;
3.1.41 E-DOC Nº 07010085561202052. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Investigatório Criminal nº 01/2018 (SIMP 365-203/2019), apurar suposta prática dos crimes de apropriação indébita, falsidade
ideológica, falsidade documental e lavagem de dinheiro praticados por Antônio José Pereira Silva;
3.1.42 E-DOC Nº 07010085577202065. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos Administrativos registrados em SIMP sob nº 000009-064/2020; 00010-064/2020; 00011-064/2020; 00012-064/2020; 00015064/2020, 00017-064/2020; 00018-064/2020; 00019-064/2020; 00020-064/2020; 00021-064/2020; 00022- 064/2020 00024-064/2020; 00025064/2020; 00026-064/2020; 00027-064/2020; 00028-064/2020;00029-064/2020; 00030-064/2020; 00031-064/2020;
3.1.43 E-DOC Nº 07010085644202041. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação do arquivamento da Notícia de
Fato n° 022/2020 (SIMP 000100-030/2020), com a finalidade de apurar irregularidades na suspensão de atendimento a paciente com graves
sequelas de AVC Isquémico, apresentando fortes dores, na Rede Pública Municipal de Saúde;
3.1.44 E-DOC Nº 07010085698202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 002597-100/2019, que versa sobre violação de direitos de idosa;
3.1.45 E-DOC Nº 07010085642202052. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação da prorrogação da Notícia de
Fato n° 025/2020 (SIMP 000103-030/2020);
3.1.46 E-DOC Nº 07010085699202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
nº 35/2020 (SIMP: 000178-107/2019), com o fito de apurar possíveis irregularidades durante o exercício financeiro de 2016, no município de
Oeiras/PI.
3.1.47 E-DOC Nº 07010085700202048. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de
Fato nº 40/2020 (SIMP nº 000044-033/2020), aberta com base em denúncias.
3.1.48 E-DOC Nº 07010085701202092. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do
Procedimento Preparatório nº 009/2019 (SIMP 632-150/2019).
3.1.49 E-DOC Nº 07010085703202081. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
de Inquérito Civil 016/2017 (SIMP 000124-059/2017), instaurado com fito de averiguar irregularidades na falta de julgamento das contas públicas
freitenses, de 2001 a 2014, pela Câmara Municipal.
3.1.50 E-DOC Nº 07010085702202037. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo nº 053/2019 (SIMP 001171-310/2018), sobre situação de vulnerabilidade de idoso.
3.1.51 E-DOC Nº 07010083671202081. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000.492-082/2020, instaurada em razão de Manifestação n° 2373 apresentada à Ouvidoria do MPPI.
3.1.52 E-DOC Nº 07010083681202015. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000058-370/2020, acompanhar as ações da Vigilância Sanitária do Município de Bocaina-PI.
3.1.53 E-DOC Nº 07010083687202092. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de instauração
do Procedimento Administrativo para Termo de Ajustamento de Conduta nº 000073-308/2020, instaurado em razão da colheita de elementos de
veracidade e comprovação dos eventuais descumprimentos de obrigações assumidas em TAC.
3.1.54 E-DOC Nº 07010083737202031. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório nº 000709-177/2019 em Inquérito Civil Público, com o propósito de analisar a ocorrência de possíveis improbidades
nas irregularidades apuradas na Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde (FMS) do Município de Valença do Piauí/PI.
3.1.55 E-DOC Nº 07010083731202064. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000010-418/2020, averiguar a ocorrência de possível irregularidade na distribuição dos epi's aos servidores do hospital
municipal Esperança Garcia.
3.1.56 E-DOC Nº 07010083719202051. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo - SIMP nº 000010-102/2020, com fito de acompanhar e garantir o pleno funcionamento do Conselho Municipal Dos
Direitos da Criança e do Adolescente do município de Nazaré do Piauí no ano de 2020.
3.1.57 E-DOC Nº 07010083704202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Fronteiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento de Investigação Criminal nº 14/2020 (SIMP nº 000206 212/2020), cujo objeto é apurar suposta prática de ato infracional análogo ao
crime de denunciação caluniosa, com autoria imputada a Maria Renata da Conceição.
3.1.58 E-DOC Nº 07010083692202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Fronteiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento de Investigação Criminal n° 15/2020 (SIMP nº 000207212/2020), cujo objeto é apurar suposta prática do crime de furto majorado
(art. 155, § 1º, CP).
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3.1.59 E-DOC Nº 07010083697202028. Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 06/2020 (SIMP nº 000050- 139/2020), a fim de fiscalizar a observância, pela Polícia Civil da comarca de Barras, da identificação
civil e criminal dos presos em flagrante e investigados em Inquéritos Policiais ou outros procedimentos.
3.1.60 E-DOC Nº 07010083695202039. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 000289-089/2020, com finalidade de acompanhar as notícias de constrangimento, com conotação sexual, envolvendo
professores e alunas da rede privada e pública de ensino de alguns colégios de Picos-PI.
3.1.61 E-DOC Nº 07010083689202081. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Notícia de Fato nº 000049-420/2020, indeferimento de instauração em razão do fato narrado não ser atribuição do Ministério Público quanto ao
julgamento de auto de infração sanitária, com fundamento no artigo 4º, da Resolução n° 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público.
3.1.62 E-DOC Nº 07010083861202013. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI.Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n° 000119-101/2020, Fiscalizar e acompanhar todas as ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a
prevenção e combate a queimadas e incêndios no Município de Arraial, zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de
2020.
3.1.63 E-DOC Nº 07010083862202041. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo N° 000001-067/2020, com o objetivo de acompanhar a instituição do Sistema Municipal de Atendimento
Socioeducativo no município de Ilha Grande (PI).
3.1.64 E-DOC Nº 07010083859202028. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos: NF nº 000078-325/2020, NF nº 000020-325/2020 e ICP nº 000174-283/2018.
3.1.65 E-DOC Nº 07010083854202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo N° 16/2019 - SIMP nº 343-161/2019, apurar suposta prática de nepotismo em razão da nomeação do sr. José
Claudemir Rodrigues dos Santos para cargo comissionado responsável pelo Departamento Municipal de Trânsito - DEMTRANS.
3.1.66 E-DOC Nº 07010083852202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n° 09/2020 SIMP n. 000012-411/2020, objetivando fiscalizar a efetiva aplicação dos recursos públicos no combate e
prevenção ao COVID-19 pelo Município de Campo Grande do Piauí.
3.1.67 E-DOC Nº 07010083848202048. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração dos
Procedimentos Administrativos SIMP n° 94-101/2020 e 114-101/2020.
3.1.68 E-DOC Nº 07010083863202096. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
procedimentos extrajudiciais, referente aos Procedimentos Administrativos PA nº 000025-164/2018, PA nº 000046-164/2020, PA nº 000072164/2017, PA nº000082-164/2019, PA nº 000636-164/2019 e o Inquérito Civil nº 000401-164/2017.
3.1.69 E-DOC Nº 07010083894202047. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Campo Maior- PI. Assunto: comunicação de Prorrogação
de Prazo do PATAC nº 012/2019, SIMP 15-063/2019, instaurado para averiguar o cumprimento integral das obrigações assumidas no TAC nº
20/2018.
3.1.70 E-DOC Nº 07010083888202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Eleitoral SIMP nº 0003- 241/2020, com o fito de acompanhar o cumprimento da regra constante artigo 10, § 3º, Lei
n. 9504/97, pelos partidos políticos constituídos no âmbito da 39ª Zona Eleitora.
3.1.71 E-DOC Nº 07010083887202045. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP nº 001600-369/2020, com o fito de apurar possível prática dos crimes de injúria (art. 140, do CP) e ameaça (art. 147, do CP) contra
a idosa Maria da Conceição.
3.1.72 E-DOC Nº 07010083885202056. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 00058-061/2019, que tem como fito acompanhar e documentar o processo referente ao Projeto "Boletim Nota 10,
2019.
3.1.73 E-DOC Nº 07010083867202074. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação da virtualização de todos os
procedimentos administrativos extrajudiciais no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca/PI, conforme Portaria nº 017/2020.
3.1.74 E-DOC Nº Nº 07010083884202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato SIMP nº 001025-369/2020, apurar possível prática da conduta prevista no artigo 99 do Estatuto do Idoso, em decorrência da
informação que a idosa Constância, de 92 anos, é negligenciada tendo sua integridade e saúde física expostas a perigo por seu filho Evandro.
3.1.75 E-DOC Nº 07010083880202023. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP nº 001025-369/2020, apurar os fatos apresentados pelo (a) noticiante, pertinente à veiculação pelo Prefeito Municipal de
Parnaíba (PI), o Senhor Francisco de Assis Moraes Souza e pelo Senhor Valdeci Cavalcante, de reunião com empresários, para incitar a
reabertura do comércio na cidade de Parnaíba.
3.1.76 E-DOC Nº 07010083879202015. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo Nº 001032-090/2018, a fim de acompanhar o relatório conclusivo nº 07/2018, realizado em decorrência de inspeção
feita pela SESAPI na Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz do Piauí.
3.1.78 E-DOC Nº 07010083874202076. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
conversão de Notícia de Fato em Procedimento Investigatório Criminal n° 08/2020 SIMP 673-191/2020, para apurar situação de vulnerabilidade
de criança.
3.1.79 E-DOC Nº 07010083876202065. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000019-101/2020, com o fito de companhar e fiscalizar o funcionamento da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais APAE, localizada no Município de Floriano.
3.1.80 E-DOC Nº 07010083900202066. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público nº 01/2020 - SIMP 000107-201/2020, instaurado para apurar as inúmeras irregularidades apontadas pelo Tribunal de
Contas do Estado do Piauí quando da análise do Processo TC nº 02827/2013.
3.1.81 E-DOC Nº 07010083865202085. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n° 113/2020 SIMP 000121-101/2020, Fiscalizar e acompanhar todas as ações desenvolvidas pelo Poder Público
visando a prevenção e combate a queimadas e incêndios no Município de Nazaré do Piauí, zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O
BRÓ".
3.1.82 E-DOC Nº 07010083907202088. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de conversão de Procedimento
Preparatório nº 000242-164/2018 em Inquérito Civil, com o objetivo de apurar notícia de irregularidades cometidas pelo Município de Batalha,
concernentes a possível quebra da ordem cronológica de pagamentos de prestadores de serviços.
3.1.83 E-DOC Nº 07010083846202059. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração dos
Procedimentos Administrativos n° 50-101/2020, 52-101/2020 e 78-101/2020.
3.1.84 E-DOC Nº 07010083845202012. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI.Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo N° 000339-262/2018, a omissão da Secretaria Municipal de Saúde de Monsenhor Hipólito-PI no fornecimento de
medicamentos, insumos, bem como do custeio das despesas advindas do tratamento de saúde domenor no Hospital Sarah.
3.1.85 E-DOC Nº 07010083511202031. Origem: GACEP. Assunto: comunicação de Recomendação Integrada nº 04/2020, nos autos do
Procedimento Administrativo Integrado nº 000022-225/2020 e Notícia de Fato nº 1.27.000.000332.2020-47 - MPF, com vistas a garantir o
cumprimento, por parte da Coordenação Nacional da REDE-LAB, de todas as cláusulas avençadas no Acordo de Cooperação Técnica (ACT),
firmado entre a União e o Estado do Piauí.
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3.1.85 E-DOC Nº 07010083910202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 000123-164/2017, instaurado com o escopo de investigar notícia de intrafegabilidade e necessidade de recuperação da estrada
que liga as comunidades Estreitos e Ius.
3.1.86 E-DOC Nº 07010083840202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 05/2019 SIMP 156- 061/2019, Acompanhar e documentar o processo referente ao Projeto "Canoagem"1.
3.1.87 E-DOC Nº 07010083837202068. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do PATAC nº 010/2019, SIMP 17-063/2019, instaurado para averiguar o cumprimento integral das obrigações assumidas no TAC nº
29/2018.
3.1.88 E-DOC Nº 07010083916202079. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil nº 001-A/2020 (SIMP: 000133-034/2019), inserção do Piauí na politica nacional de pessoas desaparecidas.
3.1.89 E-DOC Nº 07010083917202013. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP Nº 001248-100/2020,com o fito de averiguar a possível violação aos direitos fundamentais dos idosos MARIA
RAIMUNDA SOARES e FRANCISCO DIAS SOARES, bem como garantir que sejam incluídos na Rede de Atenção Básica de Saúde e
Assistência Social.
3.1.90 E-DOC Nº 07010083918202068. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil nº 004-A/2020 (SIMP: 000131-034/2019).
3.1.91 E-DOC Nº 07010083836202013. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 057/2018, SIMP 000268-228/2018, instaurado em razão de notícia de que o município de Campo Maior não estaria publicando
os valores arrecadados em razão da aplicação de multas de trânsito.
3.1.92 E-DOC Nº 07010083947202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 211-232/2019, estudante do 7º ano do Ensino Fundamental, menor de 18 anos, foi impedido de realizar a prova de recuperação da
disciplina de Língua Inglesa na Escola Municipal Maurílio Rissi, localizada no município de Parnaguá/PI, razão pela qual encontrava-se na data
reprovado.
3.1.93 E-DOC Nº 07010083964202067. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
procedimento Administrativo nº 102/2019 (SIMP 000151-062/2019), noticiando que a Sra. Verônica de Sousa Freitas Malaquias acumula a função
de Conselheira Tutelar de Campo Maior com outra função de natureza privada, na empresa de Revenda Ambev - Asa Branca Norte.
3.1.94 E-DOC Nº 07010083940202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
procedimento Administrativo nº 00200-232/2019, a qual tem como objeto apurar ausência de atendimento médico ao Senhor Ede Carlos Batista
da Silva pela Secretaria Municipal de Saúde de Riacho Frio/PI.
3.1.96 E-DOC Nº 07010083818202031. Origem: GAECO. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de conclusão do Procedimento
Investigação Criminal nº 04/2016, protocolo SIMP nº 000025- 216/2016, apurar possíveis ilícitos no município de Passagem Franca, que podem
ter sido praticados por agentes públicos e privados.
3.1.97 E-DOC Nº 07010083979202025. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº SIMP 000490- 177/2018, para apurar, dentre outras irregularidades, supostas realizações de despesas
e pagamentos sem o correto procedimento licitatório e sem previsão orçamentária em favor de Antônia Luciana Lima de Oliveira.
3.1.98 E-DOC Nº 07010083825202033. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil n° 19/2019-SIMP Nº 725-161/2019, apurar suposta prática de nepotismo em razão da nomeação da Sra. Vanda Lúcia Carvalho Amorim para
o cargo de orientadora educacional.
3.1.99 E-DOC Nº 07010083982202049. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 145/2020, nos autos da Notícia de Fato nº 000196-177/2020, informando que são professores efetivos deste Município de
Valença do Piauí e até o momento das declarações não haviam recebido o terço constitucional de férias referente ao ano de 2019.
3.1.100 E-DOC Nº 07010083990202095. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
instauração dos seguintes Inquéritos Civis: SIMP nº 000520-310/2020, 000521-310/2020, 000545-310/2020, 000546-310/2020, 000547310/2020, 000548-310/2020, 000549-310/2020, 000550-310/2020, 000551-310/2020, 000557-310/2020, 000558-310/2020 e 000559-310/2020.
3.1.101 E-DOC Nº 07010084003202071. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil Público nº 000100-174/2017, apurar irregularidade de atividade de extração de pedras (pedreira) e consequente tráfego de veículos pesados
na estrada que liga a PI 110 à Localidade São João do Adelino, Zona Rural de Piracuruca - PI.
3.1.311 E-DOC Nº 07010083986202027. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença-PI. Assunto: comunicação da Recomendação
Administrativa nº 146/2020, nos autos do Procedimento Administrativo nº 000150-177/2020, com a finalidade de averiguar a falta de infraestrutura
no cruzamento da Rua Cícero Portela com a Rua Capitão Artur Viana, localizadas neste Município de Valença do Piauí.
3.1.102 E-DOC Nº 07010083819202086. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 64/2018 (SIMP nº 000095- 029/2018), com a finalidade de acompanhar idosa em situação de vulnerabilidade.
3.1.103 E-DOC Nº 07010083815202014. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 60/2019 (SIMP n° 000046-140/2019), sobre possível situação de vulnerabilidade e risco social vivenciada por
idoso.
3.1.104 E-DOC Nº 07010083806202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento das
seguintes Notícias de Fato: SIMP nº 244-325/2020, 385-325/2020 e 186-325/2020.
3.1.105 E-DOC Nº 07010083778202028. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 17/2019-SIMP nº 001055-161/2019, apurar suposto recebimento indevido cumulado de subsídios de Prefeita e Remuneração
pelo cargo de professora efetiva do Município.
3.1.106 E-DOC Nº 07010084284202061. Origem: 8ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento das seguintes
Notícias de Fato n° 000003-048/2020, 000078-112/2020 e 000091-228/2020.
3.1.107 E-DOC Nº 07010084283202016. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 09/2020, SIMP n° 126- 161/2020, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a execução do concurso público da
Câmara Municipal de Esperantina a cargo da banca examinadora Gabriel Excelência.
3.1.108 E-DOC Nº 07010084280202082. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 05/2020, SIMP 000008-308/2020, instaurado com base em comunicado do Conselho Tutelar de Campo Maior,
noticiando que Juscelino Lima Sales, pai da criança Gabriel Cardoso Sales, não tem compromisso com a educação de seu filho.
3.1.110 E-DOC Nº 07010084276202014. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 057/2019.000052-063/2019, instaurado com o objetivo de fomentar a criação do Conselho Municipal
deEducação/CME no município de Nossa Senhora de Nazaré - PI.
3.1.111 E-DOC Nº 07010084270202047. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Inquérito Civil Público SIMP n°000041-081/2017, para apurar suposto "gastos excessivos com diárias" no âmbito do Município de Redenção do
Gurgueia no ano de 2012.
3.1.112 E-DOC Nº 07010084238202061. Origem: Núcleo das Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000040-370-2020, que visa a fiscalização e o acompanhamento do valor concedido ao Município de Aroeiras do
Itaim-PI pelo Ministério da Saúde, sua destinação e efetiva utilização no custeio das ações de saúde relacionadas ao enfrentamento da circulação
do "COVID-19".
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3.1.113 E-DOC Nº 07010084232202094. Origem: Núcleo das Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de prorrogação da
Notícia de Fato SIMP Nº. 000063-420/2020, com a finalidade de apurar os fatos apresentados pelo noticiante, quanto a eventual omissão da
Vigilância Sanitária do Município de Parnaíba (PI) na fiscalização do cumprimento dos Decretos Estaduais Nº. 18.901/2020, Nº. 18.902/2020,
Nº.18.947/2020 e Nº. 19.013/2020.
3.1.114 E-DOC Nº 07010084234202083. Origem: Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí. Assunto: comunicação de
Correição Extraordinária Virtual, nas seguintes Promotorias de Justiça: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI, 31ª Promotoria de Justiça de
Teresina/PI, 37ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI e 32ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI, atraves dos ofícios nº 1102/2020, 1101/2020,
1100/2020 e 1099/2020.
3.1.115 E-DOC Nº 07010084225202092. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa 25/2020, expedida nos autos do Procedimento Administrativo 19/2020 (SIMP 000874-201/2019).
3.1.116 E-DOC Nº 07010084290202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato n° 000020-342/2019 em Inquérito Civil Público n° 000020-342/2019, apurar possível abandono de caixas d´água sob o sol em frente
ao Fórum da Comarca de Campinas do Piauí.
3.1.117 E-DOC Nº 07010084300202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato em Procedimento Administrativo n° 000618- 237/2019, para fins de acompanhar situação de agressão psicológica sofrida pela Sra.
Francisca da Rocha Ibiapina de Souza e o Sr. André Júnior de Souza Pereira.
3.1.118 E-DOC Nº 07010084224202048. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato n° 001500-361/2020, tem por objeto a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis de Maria Nasareth de Carvalho
Miranda.
3.1.119 E-DOC Nº 07010084223202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Inquérito Civil Público n° 11/2013 (SIMP 000125-201/2017), apurar possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos do FUNDEB.
3.1.120 E-DOC Nº 07010084215202057. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 000093-093/2019, que tem por objeto acompanhar o cumprimento das cláusulas do acordo de não persecução penal nos autos
do processo criminal nº 0001439-45.2018.8.18.0032.
3.1.121 E-DOC Nº 07010084214202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio- PI. Assunto: comunicação de arquivamento
das seguintes Notícias de Fato nº 000484-240/2019 e 262-240/2020.
3.1.122 E-DOC Nº 07010084212202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: Comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 000029-061/2020, com o objetivo de investigar as deficiências, omissões e a responsabilidade na manutenção do complexo da
polícia judiciária.
3.1.123 E-DOC Nº 07010084209202016. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório nº 000038-102/2019, acompanhar o funcionamento do conselho tutelar do município de floriano, bem como tomar as
medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis e necessárias para a garantia do seu pleno funcionamento.
3.1.124 E-DOC Nº 07010084200202099. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n° 000062-420/2020, para apurar omissões por parte da Chefia de Vigilância Sanitária de Parnaíba e do Comando
da Polícia Militar de Parnaíba.
3.1.125 E-DOC Nº 07010084186202023. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do PATAC
nº 01/2019.000004-063/2019.
3.1.126 E-DOC Nº 07010084302202012. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000253-308/2020, para acompanhar pessoa com deficiência mental, agressivo, possa vir a violentar fisicamente e
sexualmente os filhos.
3.1.127 E-DOC Nº 07010084183202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Procedimento Administrativo nº 01/2019, SIMP:000012-201/2019.
3.1.128 E-DOC Nº 07010084179202021. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI.Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público nº 003/2020 (SIMP N º 000.008-085/2020), apuração e fiscalização eventual utilização de
recursos públicos municipais para realização de festas e shows artísticos, no Pré-Carnaval e Carnaval, de 2020, no Município de Sebastião
Barros-PI.
3.1.129 E-DOC Nº 07010084176202098. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 100/2020, SIMP Nº 272-156/2020, pedido de guarda.
3.1.130 E-DOC Nº 07010084171202065. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI.Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 61/2020, simp 000048-101/2020, acompanhar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte dos
Poderes Executivo e Legislativo do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE.
3.1.131 E-DOC Nº 07010084303202059. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato n°000332-237-2019 em Inquérito Civil Público n° 000332-237/2019.
3.1.132 E-DOC Nº 07010084154202028. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 003/2017, SIMP nº 66-161/2017, apurar supostos obstáculos no escoamento de águas na Rua Manoel José Pontes, na cidade
de Esperantina, provocados pela má conservação do calçamento e pelo aterramento irregular de área situada à margem de Rodovia Estadual
próxima.
3.1.133 E-DOC Nº 07010084136202046. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Publico nº 018/2018 (SIMP/MPPI N º000748-085/2018), Averiguar denúncia formulada por vereadores de Cristalândia do Piauí
sobe eventuais débitos previdenciário do Poder Legislativo municipal dos anos 2015 e de 2016.
3.1.134 E-DOC Nº 07010084074202072. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000213-062/2020, com o objetivo de promover a inclusão nos serviços e programas de assistência social
do município de Campo Maior da Sra. Franciângela Bezerra e de seus filhos.
3.1.135 E-DOC Nº 07010084308202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Conversão de
Notícia Fato n° 000600-237-2019 em Inquérito Civil Público n° 000600-237/2019, para fins de apurar denúncia feita pelo Sr. Ronivaldo Campelo
do Nascimento, Sr. Kalazan Borges Pereira, a Sra. Lidiana Ribeiro de Sá, o Sr. Raimundo Osório de Mesquita, o Sr. Wilson Rodrigues de Oliveira
Tome Marques Filho e a Sra. Raimunda Nonata Teles de Sousa, todos vereadores na cidade de Ribeira do Piauí, em face da Sra. SYLANA
MARIA AGUIAR SILVA.
3.1.136 E-DOC Nº 07010084336202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000239-164/2018, instaurado com o objetivo de apurar notícia de crianças sem acesso à educação, em
decorrência das más condições de trafegabilidade da estrada que liga a Localidade Curralinhos à zona urbana de Batalha.
3.1.137 E-DOC Nº 07010084332202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato nº 000456-237/2019 em Procedimento Administrativo nº 13/2019 - SIMP 000456-237/2019, acompanhar a situação de
vulnerabilidade vivida pela idosa Maria das Mercês.
3.1.138 E-DOC Nº 07010084331202076. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato nº 000420-237/2019 em Procedimento Administrativo nº 14/2019 - SIMP 000420-237/2019, acompanhar a situação de ausência
de cumprimento de lei municipal que proíbe animais soltos nas vias públicas de Socorro do Piauí.
3.1.139 E-DOC Nº 07010084327202016. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
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Civil Público nº 04/2015 (SIMP 000082-182/2017), tendo em vista que a matéria fora objeto de ação civil pública ajuizada perante a Vara Única da
Comarca de Pedro II (Processo n° 0801661-07.2020.8.18.0065).
3.1.140 E-DOC Nº 07010084329202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia de Fato nº 106/2019 - SIMP 000416-237/2019 em Inquérito Civil Público nº 17/2020 - SIMP 000416-237/2019, apurar denúncia feita
contra a Delegacia de Polícia de Simplício Mendes, quanto à ausência de tomada de providências em relação à Boletim de Ocorrência.
3.1.145 E-DOC Nº 07010084324202074. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia de Fato nº 104/2019 - SIMP 000414-237/2019 em Inquérito Civil Público nº 18/2020 - SIMP 000414-237/2019, para apurar informações
acerca da inadimplência do município de Socorro do Piauí em relação às publicações obrigatórias exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
3.1.146 E-DOC Nº 07010084323202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia de Fato nº 000386-237/2019 em Procedimento Administrativo nº 21/2020 - SIMP 000386-237/2019, acompanhar possível falta de
atendimento médico cirúrgico no município de Bela Vista do Piauí, conforme declarações da Sra. Luciana Reis.
3.1.147 E-DOC Nº 07010084320202096. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia de Fato nº 91/2019 - SIMP 000358-237/2019 em Inquérito Civil Público nº 34/2019 - SIMP 000358-237/2019, apurar suposto ato de
improbidade administrativa por parte do Sr. Adailton Vieira de Sá, ex-gestor do FMS do Município de São Francisco de Assis do Piauí, exercício
2016.
3.1.148 E-DOC Nº 07010084315202083. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação da virtualização de
todos os procedimentos administrativos extrajudiciais que estavam em tramitação na Promotoria de Justiça antes do início do teletrabalho,
através da Portaria nº 21/2020, instaurada no âmbito desta Promotoria de Justiça, a qual regulamentou a virtualização de todos os procedimentos
administrativos extrajudiciais no âmbito da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI.
3.1.149 E-DOC Nº 07010084314202039. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Recomendações n.º
98/2020, n.º 99/2020, n.º 100/2020, n.º 101/2020, n.º 102/2020, n.º 103/2020 e n.º 104/2020, em anexo, expedidas nos autos do Procedimento
Administrativo nº 90/2020, SIMP n.º 000459-174/2020.
3.1.150 E-DOC Nº 07010084311202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia de Fato nº 89/2019 - SIMP 000356-237/2019 em Inquérito Civil Público nº 35/2019 - SIMP 000356-237/2019, apurar suposto ato de
improbidade administrativa por parte da Sra. Veronice Maria da Conceição, ex-Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco
de Assis do Piauí.
3.1.151 E-DOC Nº 07010084305202048. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 000332-089/2019, menor em situação de vulnerabilidade.
3.1.152 E-DOC Nº 07010084060202059. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 77/2020 (SIMP Nº 000441- 174/2020), que tem como assunto fiscalizar possíveis irregularidades nos pedidos e
recebimentos do auxílio emergencial por parte dos servidores do município de Piracuruca.
3.1.153 E-DOC Nº 07010084055202046. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 105/2020, expedida nos autos do Procedimento Administrativo nº 64/2020 (SIMP: 000271-174/2020).
3.1.154 E-DOC Nº 07010084050202013. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI.Assunto: comunicação de arquivamento dos
Atendimento ao Público nº 000.537-083/2020 (SIMP/MPPI Nº 000.537-083/2020) E Nº 000.531-083/2020 (SIMP/MPPI Nº 000.531-083/2020).
3.1.155 E-DOC Nº 07010084045202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio- PI. Assunto: comunicação de arquivamento
das Notícias de Fato nº 000139-240/2020, 000140- 240/2020 e 000141-240/2020.
3.1.156 E-DOC Nº 07010084044202066. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de instauração
dos Procedimentos Administrativos nº 000688-240/2019 e 000760-240/2019.
3.1.158 E-DOC Nº 07010084043202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato nº 79/2019 (SIMP 000874-201/2019) em Procedimento Administrativo, com o objetivo de fiscalizar, acompanhar e garantir a
regularização da alimentação da base de dados do "BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE".
3.1.159 E-DOC Nº 07010084038202017. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração dos
Procedimentos Administrativos n° 000122-101/2020, 000120-101/2020 e 000118-101/2020.
3.1.160 E-DOC Nº 07010084344202045. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 11/2020, nos autos do Procedimento Administrativo nº 000001-413/2020, que tem por objeto fiscalizar, acompanhar e garantir a
realização de todas as medidas técnicas e administrativas pelo Estado do Piauí, COVID-19.
3.1.161 E-DOC Nº 07010084030202042. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 298-163/2018, instaurado com a finalidade de acompanhar a instauração e tramitação do inquérito policial para
investigar a suposta conduta praticada por Francisco Hernandes da Silva contra a adolescente.
3.1.162 E-DOC Nº 07010084345202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 12/2020, nos autos do Procedimento Administrativo nº 000001-413/2020, que tem por objeto fiscalizar, acompanhar e garantir a
realização de todas as medidas técnicas e administrativas pelo Estado do Piauí, COVID-19.
3.1.163 E-DOC Nº 07010084028202073. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia Fato nº
07/2019 em Procedimento Administrativo nº 07/2020, nº SIMP: 000495-186/2019, acompanhamento da política pública de ações estruturais e de
funcionamento do Matadouro Público do Município de Marcolândia - PI.
3.1.164 E-DOC Nº 07010084027202029. Origem: 8ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 000001-048-2020, apurar o fato noticiado pelo DISK 100, Via Ouvidoria do Ministério Público, protocolo 2206-2020, idoso em estado de
vulnerabilidade.
3.1.165 E-DOC Nº 07010084021202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento das
Notícias de Fato nº 116-325/2020 e 347-325/2020.
3.1.166 E-DOC Nº 07010084020202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 000140-186/2016, acompanhamento da política pública de ações estruturais e de funcionamento do Matadouro Público do
Município de Simões - PI.
3.1.167 E-DOC Nº 07010084016202049. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI.Assunto: comunicação de declínio de
atribuição do Procedimento Preparatório n° 000.437- 083/2020, razão de aporte nesta Promotoria de representação formulada por Vereadores do
município de Corrente/PI sobre suposto sobrepreço/superfaturamento em licitação para aquisição de medicamentos, EPIS e material hospitalar
de forma emergencial em virtude da COVID-19.
3.1.168 E-DOC Nº 07010084351202047. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000035-370/2020, acompanhar as medidas profiláticas necessárias à prevenção/contenção do novo Coronavírus (COVID 19).
3.1.169 E-DOC Nº 07010084355202025. Origem: GAECO. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo de Auxílio nº
51/2019, protocolo SIMP: 000035-216/2017.
3.1.170 E-DOC Nº 07010084354202081. Origem: GAECO. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo de Auxílio nº
049/2019, protocolo SIMP: 000088-216/2019.
3.1.171 E-DOC Nº 07010084353202036. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Instauração do
Procedimento Administrativo n° 000015-102/2020, para averiguar violação e garantir direitos fundamentais das crianças M.M.F. e A.H.M.F.
3.1.172 E-DOC Nº 07010083932202061. Origem: GAECO. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo de Auxílio nº
034/2020, protocolo SIMP: 000055-216/2020, instaurado a partir do recebimento, na data de 28.07.2020, do PGA nº 19.21.0010.0004441/2020Página 17
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27, via SEI, a fim de verificação da idoneidade e da capacidade administrativa e operacional da empresa UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA.
3.1.173 E-DOC Nº 07010084005202069. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
dos seguintes Procedimentos: nº 167-240/2020, nº 165-240/2020, nº 162-240/2020 e nº 207-240/2020.
3.1.174 E-DOC Nº 07010084004202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio- PI. Assunto: comunicação de arquivamento
de Notícia de Fato SIMP n° 000199-240/2020, com o fim de averiguar supostos maus tratos e situação de vulnerabilidade vivenciada pela idosa
Damiana de Melo Lira.
3.1.175 E-DOC Nº 07010083777202083. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 63/2017, protocolo SIMP 000270-262/2018, com fito de acompanhar o fornecimento de medicamentos ao menor
T.E.S.
3.1.176 E-DOC Nº 07010083776202039. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento referente ao PATAC nº 003/2019, SIMP 6-063/2019, instaurado em razão do acompanhamento das obrigações assumidas por
Sigefredo Pacheco em sede de TAC n.º 12/2018.
3.1.177 E-DOC Nº 07010083769202037. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 18/2020, SIMP: 000084-174/2020, instaurado para acompanhar a adoção de medidas preventivas, mitigadoras e
assistenciais em caso de possíveis enchentes no primeiro semestre do ano de 2020.
3.1.178 E-DOC Nº 07010083767202048. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP Nº 001482-369/2020, irregularidades em processo seletivo realizado pelo Município de Ilha Grande (PI), visando a
contratação de servidores temporários para lotação na Secretaria Municipal de Saúde.
3.1.179 E-DOC Nº 07010083763202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos Administrativos nº 000.572-181/2019 e 000537-181/2019.
3.1.180 E-DOC Nº 07010083762202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n. 09/2020 - SIMP 000782-267/2019, instaurado com o objetivo de apurar ausência de alimentação ao Sistema de
Informação em Saúde para Atenção Básica - SISAB pela Prefeitura de Isaías Coelho-P.
3.1.181 E-DOC Nº 07010084563202024. Origem: 2ª Promotoria de Justiça Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 02/2019 (000375-174/2017), que tem como assunto acompanhar a situação de risco em que se encontra o
adolescente JUVALDO MACHADO DE SOUSA.
3.1.181 E-DOC Nº 07010084557202077. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 001/2017 (SIMP/MPPI N º 000033-277/2017), haja vista o ajuizamento da Ação Civil Pública Executiva (PJE
0801056- 15.2019.8.18.0027).
3.1.182 E-DOC Nº 07010084565202013. Origem: GERCOG. Assunto: comunicação de Instauração do Procedimento Administrativo nº 001/2020GERCOG, SIMP 000007-215/2020, a fim de acompanhar a política pública de regularização fundiária do município de Teresina/PI.
3.1.183 E-DOC Nº 07010084543202053. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos Investigatórios Criminais nº SIMP000670-191/2019, SIMP 000671-191/2019 e SIMP 000675-191/2019.
3.1.184 E-DOC Nº 07010084568202057. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 43/2020 (SIMP nº 000059-033/2020), aberta com base em denúncia encaminhada pelo Sr. Kelson Adriano Almendra Costa, relatando
que a escola Paulo Ferraz se encontra em condições precárias de funcionamento.
3.1.185 E-DOC Nº 07010084541202064. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 15/2020 - SIMP 000244- 267/2020, com a finalidade de apurar notícia situação de risco e/ou vulnerabilidade
social do Sr. Raimundo Nonato da Conceição que possui transtorno mental.
3.1.186 E-DOC Nº 07010084536202051. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Instauração de
Procedimento Preparatório nº 32/2020 - SIMP nº 000182-107/2020, com o fito de apurar suposta inobservância dos Decretos Estaduais nº
19.040/2020(Protocolo Geral de Recomendações Higienicossanitárias) e 19.140/2020 (Protocolo Específico Relativo ao Retorno das Atividades
da Administração Pública).
3.1.187 E-DOC Nº 07010084534202062. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI.Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Procedimento Administrativo nº 000169-088/2018, instaurado com fito de averiguar supostas irregularidades nos gastos de recursos públicos
por parte da Administração Pública do Município de Santa Cruz do Piauí - PI.
3.1.188 E-DOC Nº 07010084529202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 08/2019 - SIMP 000165-201/2019, instaurado com o objetivo de acompanhar dos atos relativos ao processo de
escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Alvorada do Gurgueia-PI.
3.1.189 E-DOC Nº 07010084528202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000045-411/2020, fiscalizar a efetiva aplicação dos recursos públicos no combate e prevenção ao COVID19 pelo Município de SUSSUAPARA.
3.1.190 E-DOC Nº 07010084525202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Aroazes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícias de
Fato nº SIMP 000331-310/2020, ABERTURA DE PRAZO RECURSAL EM ÉPOCA DE PANDEMIA.
3.1.191 E-DOC Nº 07010084573202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio- PI. Assunto: comunicação de arquivamento
de Notícia de Fato SIMP n° 000035-240/2020, menor de iniciais M.C.PS se encontra em situação de vulnerabilidade.
3.1.192 E-DOC Nº 07010084524202027. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Notícia de Fato SIMP n° 000263-191/2020, para acompanhar grave caso de violência doméstica, ocorrido na cidade de São João do Piauí.
3.1.193 E-DOC Nº 07010084520202049. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato n° 000496-237/2019 em Inquérito Civil Público n° 000496-237/2019.
3.1.194 E-DOC Nº 07010084516202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato n° 000494-237/2019 em Inquérito Civil Público n° 000494-237/2019, para fins de apurar irregularidade da utilização de água da
AGESPISA por empresa responsável pela pavimentação de ruas no município de Conceição do Canindé/PI.
3.1.195 E-DOC Nº 07010084577202048. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 000149-195/2019, que trata de possíveis atos de improbidade perpetrados pelo gestor de Itaueira, relacionados a licitações e
contratos administrativos.
3.1.196 E-DOC Nº 07010084578202092. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 13/2020, nos autos do Procedimento Administrativo nº SIMP 000001-413/2020, que tem por objeto fiscalizar, acompanhar e
garantir a realização de todas as medidas técnicas e administrativas pelo Estado do Piauí, COVID-19.
3.1.197 E-DOC Nº 07010084515202036. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 38/2020 (SIMP nº 000041-033/2020), com o objetivo de apurar suposta negativa de matrícula, na modalidade de cotas raciais, na
Universidade Estadual do Piauí.
3.1.198 E-DOC Nº 07010084510202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Investigatório Criminal SIMP n°000004-264/2017, finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de iniciativa pública.
3.1.199 E-DOC Nº 07010084509202089. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 147-186/2020, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas na área de educação, durante o período da
pandemia da COVID-19.
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3.1.200 E-DOC Nº 07010084507202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícias de Fato nº 000199-240/2020, com o fim de averiguar supostos maus tratos e situação de vulnerabilidade vivenciada pela idosa
Damiana de Melo Lira.
3.1.201 E-DOC Nº 07010088647202037. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório n° 15/2019 (SIMP 000198-029/2019) em Inquérito Civil.
3.1.202 E-DOC Nº 07010084652202071. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa n° 36/2020, exarada nos autos do Procedimento Administrativo n° 17/2020, SIMP n° 147-161/2020.
3.1.203 E-DOC Nº 07010084651202026. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa n° 35/2020, exarada nos autos do Procedimento Administrativo n° 16/2020, SIMP n° 148-161/2020.
3.1.204 E-DOC Nº 07010084649202057. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 001762-369/2020, com o fito de apurar supostas ameaças.
3.1.205 E-DOC Nº 07010084639202011. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório n° 062/2019 no Inquérito Civil Público n° 062/2020 - SIMP: 000085-030/2019, que tem por objeto apurar
irregularidades no acompanhamento familiar de paciente com transtornos mentais atendida pelo CAPS II SUL.
3.1.206 E-DOC Nº 07010084653202015. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000187-174/2020, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar, durante a pandemia do COVID-19.
3.1.207 E-DOC Nº 07010084635202033. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto:comunicação de prorrogação da Notícia de
Fato n° 10/2020 - SIMP: 000044-030/2020.
3.1.208 E-DOC Nº 07010084633202044. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP Nº. 001359-369/2020, apurar possíveis irregularidades na falta de publicação e repasse de informação ao INSS, quanto as
portarias de exoneração de servidores da secretaria municipal de saúde, que foram contratados no período de 1º de agosto de 2018 a 1º de julho
de 2019, pelo município de Parnaíba (PI).
3.1.209 E-DOC Nº 07010084632202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luis Correia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato nº 000447-197/2020, instaurada após comunicação ao DISQUE 100 sobre denúncia da possível prática do crime de maus-tratos.
3.1.210 E-DOC Nº 07010084617202051. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativos nº 124-101/2020, 125-101/2020 e 126-101/2020.
3.1.211 E-DOC Nº 07010084654202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Inquérito Civil n.º 22/2017—SIMP: 207-174/2016, que tem como objetivo apurar notícia de apropriação de dinheiro público mediante contratação
fraudulenta por parte do Sr. José de Sena Machado Filho.
3.1.212 E-DOC Nº 07010084616202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato nº 07/2019 (SIMP 000190-201/2019) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o objetivo de fiscalizar, acompanhar e garantir a
regularidade no cadastro do CNES e a noticiada falta de atendimento médico nos postos de saúde da zona urbana e rural.
3.1.213 E-DOC Nº 07010084612202029. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000014-421/2020, com objetivo fiscalizar o tráfego dos ônibus interestaduais com o intuito de evitar a
propagação de contágio de pessoas com o novo coronavírus.
3.1.214 E-DOC Nº 07010084610202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº SIMP: 000025-421/2020, para Auxílio e Execução de Medidas de Enfrentamento ao COVID-19 de Picos-PI.
3.1.215 E-DOC Nº 07010084608202061. Origem: Núcleo das Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
Recomendações Administrativas nº 01/2020, 02/2020, 03/2020,04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020,
12/2020, 13/2020,14/2020, 15/2020, expedidas nos autos do Procedimento Administrativo nº 03/2020 SIMP 145-191/2020.
3.1.216 E-DOC Nº 07010084607202016. Origem: Núcleo das Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP Nº. 001780-369/2020, apurar possível prática das condutas previstas no art. 99 do Estatuto do Idoso.
3.1.218 E-DOC Nº 07010084599202016. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Investigatório Criminal nº 02/2017 (SIMP nº 000148-094/2017).
3.1.219 E-DOC Nº 07010084606202071. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 018/2020 (SIMP 000148-310/2020), SUPOSTO FATURAMENTO DE CONSUMO NÃO UTILIZADO.
3.1.220 E-DOC Nº 07010084655202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Inquérito Civil n.º 04/2017( SIMP: 101-174/2016), que tem como objetivo apurar suposto pagamento indevido de elevadas somas em dinheiro
pelo município de Piracuruca a escritórios de advocacia.
3.1.230 E-DOC Nº 07010084605202027. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI..Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 017/2020 - (SIMP 000147-310/2020), SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DIREITO DE CRIANÇAS.
3.1.231 E-DOC Nº 07010084603202038. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP Nº. 001739-369/2020, apurar possível prática das condutas previstas no art. 99 do Estatuto do Idoso e no art. 147 do
Código Penal.
3.1.232 E-DOC Nº 07010084604202082. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Procedimento Administrativo nº 03/2020 SIMP 145-191/2020, a fim de acompanhamento do controle e prevenção de proliferação
do coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde dos municípios de São João do Piauí, Nova
Santa Rita, Pedro Laurentino, João Costa, Capitão Gervásio Oliveira, Campo Alegre do Fidalgo e Lagoa do Barro do Piauí.
3.1.232 E-DOC Nº 07010084600202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP Nº. 001761-369/2020, apurar possível prática da conduta prevista no art. 147 do Código Penal c/c art. 5º, II e art 7º, II da Lei
que coíbe a Violência Doméstica e Familiar por Laércio Santos Lira contra sua ex-companheira Sthefanne Suzanne.
3.1.233 E-DOC Nº 07010084598202063. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto:comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 046/2019 - SIMP: 000084- 030/2019.
3.1.234 E-DOC 07010084589202072. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de Promoção de
Declínio de Atribuição do Procedimento Preparatório de Investigação Criminal nº 001/2019 (SIMP/MPPI N º 000061-085/2019).
3.1.235 E-DOC Nº 07010084586202039. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000249-089/2019, para acompanhar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de
Aroeiras do Itaim-PI.
3.1.236 E-DOC Nº 07010084585202094. Origem: Protocolo Geral do Ministério Púbico do Estado do Piauí. Assunto: comunicação de instauração
da Notícia de Fato nº 126/2020, SIMP nº 326-156/2020, com base na Lei nº 413/2020, que "prevê a suspensão temporária das obrigações
financeiras referentes aos empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais, no âmbito do município de Altos/PI.
3.1.237 E-DOC Nº 07010084582202051. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração dos
Procedimentos Administrativos nº 118/2020—simp 000127-101/2020 e 119/2020—simp 000128-101/2020.
3.1.238 E-DOC Nº 07010084503202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 133/2020, expedida nos autos do Procedimento Administrativo nº 38/2020 (SIMP: 000182-174/2020).
3.1.239 E-DOC Nº 07010084493202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia Fato n° 000540-237/2019 em Inquérito Civil Público n° 000540-237/2019, em trâmite nesta Promotoria, para fins de apurar supostas
irregularidades cometidas por o ex-presidente da Câmara Municipal de Campinas do Piauí.
Página 19

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 788 Disponibilização: Quarta-feira, 20 de Janeiro de 2021 Publicação: Quinta-feira, 21 de Janeiro de 2021

3.1.240 E-DOC Nº 07010084489202046. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato n° 000010-342/2019 em Inquérito Civil Público n° 000010-342/2019, em trâmite nesta Promotoria, para fins de apurar irregularidades
apontadas pelo TCE mediante a análise da prestação de contas do município de Campinas do Piauí - exercício 2016.
3.1.241 E-DOC Nº 07010084481202081. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000.491-083/2020, noticiando que a merenda escolar estaria sendo distribuída incorretamente no município de Sebastião
Barros PI, onde estão entregando para algumas famílias e outras não.
3.1.242 E-DOC Nº 07010084479202019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório nº 013/2020—SIMP 000491- 310/2020, apuração da conduta do Gestor Municipal de Campo Alegre do Fidalgo Israel Odílio da Mata - pela prática de nepotismo durante o exercício de seu mandato.
3.1.243 E-DOC Nº 07010084477202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 000909-199/2020, para apurar possível realização de várias obras públicas neste município e realizaria outras sem a realização de
licitação, valendo-se de fragmentação de despesas, incidindo assim em supostos crimes de licitação previstos no art. 891 da Lei nº 8.666/93.
3.1.244 E-DOC Nº 07010084474202088. Origem: Núcleo das Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de fato SIMP n° 000543-083/2020.
3.1.245 E-DOC Nº 07010084472202099. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 05/2020, expedida nos autos do Procedimento Administrativo nº 000004-422/2020.
3.1.246 E-DOC Nº 07010084471202044. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000938-199/2020, suposta vítima Mônica Miranda Sousa Santos, através de e-mail, no dia 21/07/2020, às13h39min, informando,
em síntese, que vem sofrendo agressões físicas e verbais por parte do namorado, cujo nome não indicou.
3.1.247 E-DOC Nº 07010083930202072. Origem: GAECO. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Procedimento Investigatório
Criminal n° 000006-216/2017.
3.1.248 E-DOC Nº 07010084468202021. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000062-420/2020, para apurar omissões por parte da Chefia de Vigilância Sanitária de Parnaíba e do
Comando da Polícia Militar de Parnaíba, tomando, ao final, as medidas judiciais cabíveis.
3.1.249 E-DOC Nº 07010084467202086. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato em Inquérito Civil Público nº 000029-342/2019.
3.1.250 E-DOC Nº 07010084461202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 76/2020 (SIMP nº 000220- 174/2020), acompanhar as instituições da rede privada de ensino de Piracuruca
para manter os contratos firmados com os alunos em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus.
3.1.251 E-DOC Nº 07010084458202095. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão das
Notícias de Fato em Procedimentos Administrativos nº000055-342/2018 e 000601-237/2019.
3.1.252 E-DOC Nº 07010084456202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão das
Notícias de Fato em Inquéritos Civis nº 000021-342/2019, 000023-342/2019, 000019-342/2019, 000455-237/2019 e 000521-237/2019.
3.1.253 E-DOC Nº 07010084454202015. Origem: 8ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato Nº 000102-228-2020, para apurar o fato noticiado pela Sra. Teresinha Fernandes Dias, inventariante judicial do espólio do idoso Onadir
Mendes De Oliviera.
3.1.254 E-DOC Nº 07010084453202062. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Recomendações
Administrativas nº 106/2020, nº 107/2020, nº 108/2020, nº109/2020, nº 110/2020, nº 111/2020, nº 112/2020, nº 113/2020, nº 114/2020, nº
115/2020, nº116/2020, nº 117/2020, nº 118/2020, nº 119/2020, nº 120/2020, nº 121/2020, nº 122/2020, nº123/2020, nº 124/2020. Nº 125/2020 e
nº 126/2020, expedidas nos autos do Procedimento Administrativo nº 88/2020—SIMP: 000457-174/2020.
3.1.255 E-DOC Nº 07010084405202074. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de virtualização de todos os
procedimentos administrativos extrajudiciais no âmbito da Promotoria Eleitoral da 21ª Zona Eleitoral, através do ofício nº 037/2020.
3.1.256 E-DOC Nº 07010084436202025. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n° 077/2020 (SIMP: 000080-034/2016).
3.1.257 E-DOC Nº 07010084424202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de Instauração do Procedimento
Preparatório registrado no SIMP sob o protocolo n°000141.088.2020, instaurada para apreciar possível inércia da Secretaria Unificada das
Promotorias de Justiça de Picos no cumprimento das determinações do Ministério Público.
3.1.258 E-DOC Nº 07010084421202067. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de aditamento a Portaria nº
19/2020, expedida nos autos do Procedimento Preparatório nº 05/2020 (SIMP: 000068-174/2020).
3.1.259 E-DOC Nº 07010084417202015. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos Administrativos nº 322-090/2016, 572-361/2019, 809-361/2019 e 637-361/2020.
3.1.260 E-DOC Nº 07010084689202015. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 93/2020 (SIMP: 000498-174/2020),com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a realização de testagem (teste
rápido ou RT-PCR) de Todos os pacientes regulados ou transferidos de toda e qualquer Unidade de Saúde do município de São José do Divino.
3.1.261 E-DOC Nº 07010084688202054. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 92/2020 (SIMP: 000497-174/2020), com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a realização de testagem (teste
rápido ou RT-PCR) de todos os pacientes regulados ou transferidos de toda e qualquer Unidade de Saúde do município de São João da
Fronteira.
3.1.262 E-DOC Nº 07010084685202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 91/2020 (SIMP: 000496-174/2020), com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a realização de testagem (teste
rápido ou RT-PCR) de todos os pacientes regulados ou transferidos de toda e qualquer Unidade de Saúde do município de Piracuruca.
3.1.263 E-DOC Nº 07010084683202021. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório nº 26/2020 (SIMP: 000506-174/2020), com a finalidade de investigar o não fornecimento da alimentação escolar, nos
meses de maio, junho e julho do ano de 2020, aos alunos da rede escolar pública no município de São João da Fronteira, no período de
suspensão das aulas presenciais em decorrência da COVID-19.
3.1.264 E-DOC Nº 07010084679202063. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 138/2020, expedida nos autos do Procedimento Administrativo nº 37/2020 (SIMP: 000181-174/2020).
3.1.265 E-DOC Nº 07010084668202083. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 23/2020 (SIMP: 000174-107/2020), com o fito de apurar diversas irregularidades atinentes aos servidores públicos da área da
saúde do
município de Santa Rosa do Piauí/PI, como negativa de concessão de férias, ausência de Planos de Carreira, Cargos e Salários e falta de
pagamento dos adicionais noturno e de insalubridade.
3.1.266 E-DOC Nº 07010084754202096. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 000324-088/2016, instaurada a partir de Representação da Coligação ''Unidos para o Bem do Povo'' em face do senhor Wesley
Gonçalves de Deus, então Prefeito de Aroeiras do Itaim/PI, no ano de 2016.
3.1.267 E-DOC Nº 07010084730202037. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato n° 11/2020 - SIMP: 000045-030/2020.
3.1.268 E-DOC Nº 07010084729202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
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Notícia de Fato nº 078/2020 (SIMP 000418-310/2020), averiguação de descumprimento de medida sanitária preventiva pela empresa cerâmica
capivara no período de pandemia da covid-19.
3.1.269 E-DOC Nº 07010084719202077. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº º 64/2019 (SIMP n° 000054-140/2019), com o fito de apurar irregularidades constatadas pelo TCE-PI na análise
das contas do Município de Cabeceiras do Piauí, referentes aos exercícios de 2012.
3.1.270 E-DOC Nº 07010084720202018. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP n° 001732-369/2020, com o fito de apurar reportagem publicada no "Blog do Pessoa", apresentando a possível prática do
crime previsto no art. 268 do Código Penal pelos proprietários dos bares situados na Lagoa do Portinho.
3.1.271 E-DOC Nº 07010084715202099. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000180-237/2018, para apurar o fato de a Câmara Municipal de Bela Vista do Piauí/PI não estar
cumprindo com as determinações da Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011).
3.1.272 E-DOC Nº 07010084714202044. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000070-140/2019,Apurar notícia de fato oriunda do Ministério Público Federal dando conta de supostas
irregularidades no funcionamento da comissão permanente de licitação do Município de Cabeceiras do Piauí/PI do período de 2009 até 2012.
3.1.273 E-DOC Nº 07010084896202053. Origem: Núcleo das Promotorias de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato SIMP Nº. 000063-420/2020, com a finalidade de apurar os fatos apresentados pelo noticiante, quanto a eventual omissão da
Vigilância Sanitária do Município de Parnaíba (PI) na fiscalização do cumprimento dos Decretos Estaduais Nº.18.901/2020, Nº. 18.902/2020,
Nº.18.947/2020 e Nº. 19.013/2020.
3.1.274 E-DOC Nº 07010084895202017. Origem: Núcleo das Promotorias de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 000066-138/2020, instaurado para averiguar a ocorrência de ameaça ou violação de direitos dos idosos Januário Lopes Neto e
Maria Rosa de Jesus Lopes, o que alicerçado em provas documentais poderá servir para fundamentar a adoção de medidas de proteção
adequada ao caso.
3.1.275 E-DOC Nº 07010084894202064. Origem: Núcleo das Promotorias de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 001381-100/2020, cujo objeto é averiguar condição de negligência familiar do idoso SUDÁRIO RODRIGUES DO CARMO,
e, uma vez assim demonstrado, garantir a proteção de seus direitos fundamentais, a luz dos princípios constitucionais.
3.1.276 E-DOC Nº 07010084888202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº05/2020—SIMP 000264- 191/2020, para fomentar e acompanhar a lotação de Delegado de Polícia Civil titular
para a Delegacia de São João do Piauí.
3.1.277 E-DOC Nº 07010084884202029. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto:comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório Eleitoral nº 02/2020 (SIMP 000043- 175/2020), apurar a prática de propaganda eleitoral extemporânea pelo atual
prefeito e candidato à reeleição no município de São João da Fronteira/PI.
3.1.278 E-DOC Nº 07010084882202031. Origem: GAECO. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Procedimento Preparatório
Criminal nº 000009-216/2016.
3.1.279 E-DOC Nº 07010084879202016. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 30 /20 20 - SIMP n º 000101-109/2020, visando aplicação de medidas de proteção ao adolescente Oseias
Almeida Lima que lhe garanta o exercício do direito à convivência familiar.
3.1.280 E-DOC Nº 07010084866202047. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº SIMP nº 520-089/2017, que tem por objeto apurar a situação de vulnerabilidade social do adolescente G.S.
3.1.281 E-DOC Nº 07010084862202069. Origem: GAECO. Assunto: comunicação de arquivamento dos Procedimentos Administrativos de Auxílio
nº 26/2020 (SIMP 000047-216/2020); nº 24/2020 (SIMP 000043-216/2020); nº 22/2019 (SIMP 000028-216/2017) e 043/2019 (SIMP 000075216/2018).
3.1.282 E-DOC Nº 07010084899202097. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI.Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Público Civil n° 16/2020—SIMP 000063-063/2020, tendo em mira apurar a legalidade da inexistência de Licitação n° 001/2020SEMHAB, celebrado pela Secretaria Municipal de Habitação para a prestação de assessoria jurídica.
3.1.283 E-DOC Nº 07010084857202056. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 000190-267/2020, em Inquérito Civil Público, com objeto de investigação a investigar preterição de candidatos aprovados no Concurso
Público n. 01/2019 por parte do Município de Itainópolis-PI.
3.1.284 E-DOC Nº 07010084856202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilandia-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 31/2019 (000108-306/2019),instaurada com o fito de realizar a inclusão do idoso JOSÉ FERREIRA nos
programas de Tarifa Social de Energia e Água, devido à sua baixa renda.
3.1.285 E-DOC Nº 07010084851202089. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório Eleitoral nº 06/2020 - SIMP 000013- 165/2020, notícia de tratamento privilegiado conferido pelo Programa Bate Papo, transmitido
através de página no Facebook e apresentado pelo Sr. Carlos Magno Filho, a pré candidato a prefeito do Município de Batalha-PI, Sr. Antonio
Lages.
3.1.286 E-DOC Nº 07010084847202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº. 31/2020 - SIMP nº 000064-109/2020, com o fito de aplicar medidas de proteção à infante Paula Sofia de Sousa
Alves que lhe garanta condições para seu integral desenvolvimento.
3.1.287 E-DOC Nº 07010084840202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão dos
seguintes Notícias de Fato em Inquéritos Civis: 000719- 237/2019, 000717-237/2019 e 000715-237/2019.
3.1.288 E-DOC Nº 07010084830202063. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luis Correia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato Nº 056/2020, SIMP 000536-197/2020, a fim de acompanhar a Ação Civil Pública nº 0813893-20.2020.8.18.0140, instaurada após
o Ministério Público tomar conhecimento, via e-mail, que a Secretaria de Educação de Luís Correia estaria determinando a volta de funcionárias
responsáveis pela merenda (merendeiras) em algumas escolas da cidade, mas sem apresentação de cronograma para retomada de atividades
com a pandemia de COVID19.
3.1.289 E-DOC Nº 07010084828202094. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Beneditinos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos Administrativos SIMP n° 150-158/2020 e 36-151/2020.
3.1.290 E-DOC Nº 07010084822202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 10/2018 (000345-306/2018), situação de vulnerabilidade do idoso JOSÉ BATISTA DA SILVA.
3.1.291 E-DOC Nº 07010084821202072. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento das
Notícias de Fato nº 000361-325/2020 e 000345-325/2020.
3.1.292 E-DOC Nº 07010084820202028. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000063-370/2020, instaurado pelo Grupo de Trabalho para Auxílio e Execução de Medidas de Enfrentamento ao COVID-19
dePicos-PI.
3.1.293 E-DOC Nº 07010084900202083. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 004/2020 (SIMP 000146-173/2020), Fiscalizar e assegurar o cumprimento dos Decretos Estaduais 18.895/2020,
18.901/2020 e 18.902/2020, no município de Piracuruca/PI.
3.1.294 E-DOC Nº 07010084816202061. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000172-093/2019, com a finalidade de apurar a suposta utilização de amianto na composição dos telhados dos pavilhões da
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Penitenciária José de Deus Barros, tendo em vista tratar-se de material danoso à saúde humana.
3.1.295 E-DOC Nº 07010084890202086. Origem: GAECO. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de conclusão dos Procedimentos
Investigatórios Criminais nº 001/2019, protocolo SIMP nº 000178-319/2019 e nº 002/2019, protocolo SIMP nº 000179-319/2019.
3.1.296 E-DOC Nº 07010084904202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 005/2020 (SIMP 000147- 173/2020), fiscalizar e assegurar o cumprimento dos Decretos Estaduais 18.895/2020,
18.901/2020 e 18.902/2020, no município de São José do Divino/PI.
3.1.297 E-DOC Nº 07010081778202093. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI.Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Procon nº 004.000871-060/2019, instaurado com arrimo na Lei Complementar Estadual nº 36/2014 para apurar
possível violação da concessionária Equatorial Energia - Piauí ao disposto nos arts. 6º, X e 22, do CDC.
3.1.298 E-DOC Nº 07010084960202012. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato nº 020/2020, SIMP nº 67-156/2020, em Procedimento Administrativo, com o fito de averiguar possível irregularidade referente ao atraso
de pensão alimentícia.
3.1.299 E-DOC Nº 07010084961202041. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI.Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato nº 021/2020, SIMP nº 69-156/2020, em Procedimento Administrativo, com o fito de averiguar possível desaparecimentos de
adolescentes.
3.1.300 E-DOC Nº 07010084958202027. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000437-325/2020, com o fito de acompanhar as medidas protetivas em favor da Sra. Débora Fernandes Rodrigues.
3.1.301 E-DOC Nº 07010084946202019. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP n° 000395-058/2018, instaurado para fiscalizar a prestação de contas referente aos
benefícios da idosa Antônia Lima de Araújo e de sua filha Luzia de Araújo Anjos.
3.1.302 E-DOC Nº 07010084947202047. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil SIMP n° 38/2017 (SIMP 000448-182/2017), haja vista o ajuizamento de ação que abarcou seu objeto: Desapropriação Imóvel Rural
por Interesse Social nº 0802061-55.2019.8.18.0065.
3.1.303 E-DOC Nº 07010084936202067. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório n° 58/2019 no Inquérito Civil Público n° 58/2020 - SIMP: 000098-030/2019, que tem por objeto apurar possíveis
irregularidades na transferência de paciente recém-nascido oriundo do município de Passagem Franca - PI.
3.1.302 E-DOC Nº 07010084935202012. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000129-101/2020, Fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento, no exercício de 2020, do Conselho
da Saúde do Município de Arraial, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia do seu pleno funcionamento,
conforme seja o caso.
3.1.304 E-DOC Nº 07010084930202091. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório 29ª PJ N° 025/2020 - SIMP: 000223- 030/2019, objetivando apurar possíveis irregularidades quanto a acentuada
demora na transferência de paciente internada na Unidade de Pronto Atendimento do Renascença.
3.1.305 E-DOC Nº 07010084929202065. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Inquérito Civil Público n° 02.2019, SIMP 000102-063/2018, instaurado com objetivo de Apurar possível prática de improbidade administrativa
na contratação do escritório de Advocacia.
3.1.306 E-DOC Nº 07010084925202087. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório N° 024/2020 - SIMP: 000256-030/2019, objetivando apurar possíveis irregularidades na transferência de recémnascido, oriundo do município de Barras - PI.
3.1.307 E-DOC Nº 07010084913202052. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI.Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos Administrativos nº 75/2019 (SIMP n°000111-140/2019), 23/2020 (SIMP n° 000031-140/2020) e n° 32/2020 (SIMP n° 000035140/2020).
3.1.308 E-DOC Nº 07010084912202016. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto:comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 001707-361/2019.
3.1.309 E-DOC Nº 07010085008202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia Fato em Procedimento Administrativo n° 000632- 267/2019, com o fito de acompanhar suposta situação de vulnerabilidade vivenciada
pela menor K.DA S. no município de Simplício Mendes.
3.1.310 E-DOC Nº 07010085005202086. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI.Assunto: comunicação de instauração da Notícia
de Fato nº 035/2020, SIMP: 000023-063/2020, instaurado a fim de fomentar, com a participação dos demais órgãos de controle, o uso racional de
parte dos recursos do precatório do FUNDEF no estímulo de professores e alunos da rede de ensino do município de Nossa Senhora de Nazaré.
3.1.311 E-DOC Nº 07010084996202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 010/2020 (SIMP 000153-173/2020), cujo objetivo era acompanhar e fiscalizar a fabricação e comercialização de
preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização da ANVISA (RDC nº 350, de 19 de março de 2020).
3.1.312 E-DOC Nº 07010084993202046. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 009/2020 (SIMP 000152- 173/2020), cujo objetivo era acompanhar e fiscalizar a fabricação e comercialização de
preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização da ANVISA (RDC nº 350, de 19 de março de 2020), no município de
São José do Divino/PI.
3.1.313 E-DOC Nº 07010084990202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto:comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 008/2020 (SIMP 000151-173/2020), cujo objetivo era acompanhar e fiscalizar a fabricação e comercialização de
preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização da ANVISA (RDC nº 350, de 19 de março de 2020), no município de
Piracuruca/PI.
3.1.314 E-DOC Nº 07010084984202055. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 007/2020 (SIMP 000146- 173/2020), cujo objetivo era o acompanhamento das medidas de controle e prevenção
de proliferação do coronavírus, adotadas pelas Casas Lotéricas situadas nos Municípios de Piracuruca, São José do Divino e São João da
Fronteira/PI.
3.1.315 E-DOC Nº 07010084989202088. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 39/2020, expedida nos autos do Inquérito Civil Público nº 000021-267/2018.
3.1.316 E-DOC Nº 07010069761202068. Origem: Núcleo das Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil Público n° 023/2019, SIMP n° 444-156/2019, que versa sobre suposta malversação e/ou omissão no uso de máquinas doadas pelo
Governo Federal, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento PAC, para conhecimento.
3.1.317 E-DOC Nº 07010085004202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 000491-179/2020, com o fito de acompanhar menor em situação de risco.
3.1.318 E-DOC Nº 07010085010202099. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 09/2019, SIMP 000148-088/2018, instaurado a partir de representação formulada por Rubem Nunes Martins, o qual noticiou
irregularidades, em tese, praticadas pelo Município de Santa Cruz do Piauí.
3.1.319 E-DOC Nº 07010084797202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 011/2020 no Procedimento Investigatório Criminal nº 007/2020 (SIMP 000322-173/2020), cujo escopo é investigar a prática do delito de
falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal, por Vitoriano & Silva-ME.
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3.1.319 E-DOC Nº 07010084795202082. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 010/2020 no Procedimento Investigatório Criminal nº 006/2020 (SIMP 000321-173/2020), cujo escopo é investigar a prática do delito de
falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal, por Maria do Socorro Rodrigues Santos-Me.
3.1.320 E-DOC Nº 07010084789202025. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de fato nº 018/2020 - SIMP Nº 77-156/2020, em Procedimento Administrativo, noticia possível alteração de lotação de servidor público junto ao
Município de Altos, Portaria nº 030/2020.
3.1.321 E-DOC Nº 07010084788202081. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 001858-310/2019, Situação de vulnerabilidade de adolescente.
3.1.322 E-DOC Nº 07010084792202049. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 001/2020 (SIMP 000032- 173/2020), cujo objetivo era o acompanhamento do cumprimento do Acordo de Não
Persecução Penal nº 022/2019.
3.1.323 E-DOC Nº 07010084787202036. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI.Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000385-107/2019, nepotismo.
3.1.324 E-DOC Nº 07010084801202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Água Branca-PI.Assunto: comunicação de instauração do Inquérito
civil nº 000657-310/2020.
3.1.325 E-DOC Nº 07010084800202057. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo nº 000366-310/2019, apurar suposta situação de vulnerabilidade de adolescente.
3.1.326 E-DOC Nº 07010084793202093. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 002/2020 (SIMP 000033- 173/2020), cujo objetivo era o acompanhamento do cumprimento do Acordo de Não
Persecução Penal nº 023/2019.
3.1.327 E-DOC Nº 07010084767202065. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000447-310/2020, acompanhara a realização de um uma "live junina com show beneficente".
3.1.328 E-DOC Nº 07010084766202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo dos seguintes Inquéritos Civis nº 16/2016 (SIMP 114-182/2017), n° 09/2015 (SIMP 142-182/2017), IC nº 03/2017 (040-182/2017) e IC
25/2017 (063- 182/2017).
3.1.329 E-DOC Nº 07010084763202087. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório nº 18/2014 em Inquérito Civil nº 27/2020 (SIMP nº 000122-174/2020), o qual tem como assunto investigar o material
escolar exigido pelas escolas da rede privada de ensino de Piracuruca, em atenção à lei federal nº 9.870/1999 e a lei estadual nº 5.871/2009.
3.1.330 E-DOC Nº 07010084753202041. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo SIMP n° 47/2020, SIMP n° 000213-062/2020, com o objetivo de apurar se há no âmbito dos municípios de Campo
Maior, Nossa Senhora de Nazaré, Jatobá do Piauí e Sigefredo Pacheco, obras de creches e escolas paralisadas.
3.1.331 E-DOC Nº 07010084746202041. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 03/2019 (SIMP 000117- 029/2018), com o fito de acompanhar idosa em situação de vulnerabilidade.
3.1.332 E-DOC Nº 07010084745202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
de investigação de Inquérito Civil Público nº 13/2018—SIMP: 000764-201/2018.
3.1.333 E-DOC Nº 07010084737202059. Origem: Núcleo Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 000011-092/2020, a qual noticia substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de tratamento ambulatorial perante o CAPS AD, em favor de Marcos Vinicius de Sousa.
3.1.334 E-DOC Nº 07010084735202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000437-310/2020), PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS QUANTO À SUPOSTA IRREGULARIDADE NO CONCURSO PÚBLICO DE
JOÃO COSTA (EDITAL Nº 001/2019).
3.1.335 E-DOC Nº 07010084725202024. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório 29ª PJ N° 022/2020 - SIMP: 000236-030/2019, objetivando viabilizar a concessão de malha cirúrgica em tronco para
paciente menor de idade.
3.1.336 E-DOC Nº 07010084736202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento da Ação Civil
Pública nº 0800596-47.2020.8.18.0074, com relação ao Inquérito Civil nº 06/2012 (SIMP nº 000123-186/2020).
3.1.337 E-DOC Nº 07010085013202022. Origem: Núcleo das Promotoria de Justiça de Bom Jesus do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Procedimento Administrativo nº 000397- 081/2020, para acompanhar e fiscalizar as providências para a implantação das ações (e
órgãos) da Defesa Civil no município de Bom Jesus-PI.
3.1.338 E-DOC Nº 07010085049202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 046/2020 (SIMP nº 000035.411.2020), que visa fiscalizar a efetiva aplicação dos recursos públicos no combate e
prevenção ao COVID-19.
3.1.339 E-DOC Nº 07010085042202094. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto:comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 115/2019 (SIMP: 000398-174/2019), em Procedimento Administrativo nº 95/2020, com a finalidade de apurar situação de vulnerabilidade
e agressões contra a Sra. Rita Maria da Conceição, pessoa idosa.
3.1.340 E-DOC Nº 07010085046202072. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP n°000485-100/2020, averiguar eventual omissão do município de floriano, através de sua secretaria municipal de saúde,
que viola direito de usuário do sistema único de saúde - sus.
3.1.341 E-DOC Nº 07010085038202026. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato nº 10/2019 (SIMP 000194-201/2019), em Inquérito Civil nº 11/2020, com o fito de apurar possível irregularidade na contratação de
escritório de advocacia e de contabilidade pela Prefeitura de Cristino Castro.
3.1.342 E-DOC Nº 07010085037202081. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 003/2020 - SIMP: 000167- 030/2019, objetivando apurar irregularidades quanto à ausência de acompanhamento
de paciente com necessidades especiais pela ACS e pela ESF da UBS Angelim.
3.1.343 E-DOC Nº 07010085036202037. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório N° 027/2020 - SIMP: 000258-030/2019, objetivando apurar irregularidades na demora para marcação dos exames
Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial e Teste de Esforço / Teste Ergométrico à paciente hipertensa com dores no peito, na Rede
Pública Municipal de Saúde.
3.1.344 E-DOC Nº 07010085032202059. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório n° 065/2019 no Inquérito Civil Público n° 065/2020 - SIMP: 000177-030/2019, que tem por objeto apurar
irregularidades quanto à demora para marcação de consulta com médico endocrinologista do HU, na Rede Pública Municipal de Saúde.
3.1.345 E-DOC Nº 07010085030202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 001151-199/2019, com o fito de acompanhar direitos à educação e ao convívio familiar e social da criança Samuel Nathan Brito de
Castro estariam sendo negligenciados por sua mãe Maria Cardoso de Brito e seu pai Beranildo de Brito Castro.
3.1.346 E-DOC Nº 07010085029202035. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 002/2020 - SIMP: 000172-030/2019, objetivando apurar possíveis irregularidades no atendimento dispensado por
profissionais da UPA do Renascença a um paciente que veio a óbito.
3.1.347 E-DOC Nº 07010085028202091. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
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Notícia de Fato n° 014/2020 - SIMP: 000056-030/2020, objetivando apurar possíveis irregularidades quanto a situação de agressividade de
paciente esquizofrênico.
3.1.348 E-DOC Nº 07010085026202018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Procedimento Administrativo 014/2018 (SIMP 000389-059/2018), instaurado com objetivo de acompanhar ações de regulação, prevenção e
repressão às queimadas no Município de José de Freitas pelos órgãos públicos responsáveis, bem como discuti-las com a sociedade.
3.1.349 E-DOC Nº 07010085027202046. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 001/2020 - SIMP: 000173-030/2019, objetivando apurar possível negligência de profissionais do SAMU - Teresina
no atendimento a uma paciente gestante.
3.1.350 E-DOC Nº 07010085025202057. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnagua-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato n° 029-232/2019 (SIMP/MPPI Nº 000029- 232/2019), instaurado para apurar conflito de terras em razão da sobreposição de poligonais
de várias propriedades situadas nas zonas rurais dos municípios piauienses de Gilbués, Parnaguá e Riacho Frio.
3.1.351 E-DOC Nº 07010085016202066. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório de I.C.P nº 14/2019 no Inquérito Civil Público nº 12/2020 (SIMP nº 000027-247/2019), com o objetivo de apurar a
necessidade de adequação da política de prestação de informações educacionais e financeiras aos genitores dos menores, independentemente
de figurarem como contratantes perante a instituição de ensino.
3.1.352 E-DOC Nº 07010085009202064. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
conversão da Notícia de Fato nº 09/2020—SIMP 850-191/2019, em Procedimento Investigatório Criminal, noticiando que R. M. C., teria agredido
seu sobrinho adolescente K. M. P, de 13 anos de idade, imprensando-o com a porta de um carro enquanto este teria tentado pegar uns óculos ali
deixados.
3.1.353 E-DOC Nº 07010084974202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato nº 000237-310/2020, fechamento de escola unidade escolar na localidade Lagoa do Santo Eugênio - em Campo Alegre do
Fidalgo.
3.1.354 E-DOC Nº 07010084971202086. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 45/2019 (SIMP 661- 182/2019).
3.1.355 E-DOC Nº 07010084969202015. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público SIMP n° 03/2017 (SIMP 000040-182/2017), haja vista o ajuizamento de ação que abarcou seu objeto: Ação Civil Pública
(Obrigação De Fazer) (processo n° 0801624-77.2020.8.18.0065).
3.1.355 E-DOC Nº 07010084967202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de Recomendações
Administrativas nº 12/2020, nº 13/2020, nº 14/2020, nº 15/2020, nº 16/2020 e nº 17/2020, referentes ao Procedimento Administrativo nº 09/2020
(SIMP 000357-271/2020).
3.1.356 E-DOC Nº07010084966202073. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório nº 03/2020, SIMP Nº 000022-161/2020, com o objetivo de apurar e fiscalizar eventual utilização de recursos públicos
municipais para realização de festas e shows artísticos no Pré-Carnaval e Carnaval 2020, no Município de Morro do Chapéu do Piauí/PI.
3.1.357 E-DOC Nº 07010084965202029. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 36/2019 (000383-306/2019), instaurado para acompanhar a situação fática de duas crianças que estariam em
situação de risco e vulnerabilidade, em razão da saúde mental dos genitores.
3.1.358 E-DOC Nº 07010084964202084. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato nº 689-156/2019, em Inquérito Civil Público, visando apurar o abandono de automóveis.
3.1.359 E-DOC Nº 07010084963202031. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato nº 022/2020—SIMP Nº 74-156/2020, em Procedimento Administrativo, que notícia possível situação de risco pessoal e/ou vulnerabilidade
social vivenciada por adolescente.
3.1.360 E-DOC Nº 07010084962202095. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de Instauração do
Procedimento Administrativo nº 09/2020 (SIMP 000357-271/2020), com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de
queimadas e incêndios florestais no Município de Guadalupe-PI.
3.1.361 E-DOC Nº 07010084953202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato SIMP n° 000054-156/2020, em Procedimento Administrativo, que visa verificar o fornecimento de registro civil pelo Cartório de Registro
Civil e Imóveis.
3.1.362 E-DOC Nº 07010084955202093. Origem: GAECO. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo de Auxilio nº
202/2018, protocolo SIMP: 000022-216/2016.
3.1.363 E-DOC Nº 07010084951202013. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil Público SIMP n° 000064-138/2020, instaurado para apurar a degradação ambiental em Área de Preservação Permanente das
margens do Rio Longá no Município de Barras, os efeitos negativos ao meio ambiente e averiguar a melhor forma de recomposição da área
atingida pelos investigados Gonçalo Pereira Lira e Jucélio de Carvalho Borges.
3.1.364 E-DOC Nº 07010084946202019. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP n° 000395-058/2018, instaurado para fiscalizar a prestação de contas referente aos
benefícios da idosa Antônia Lima de Araújo e de sua filha Luzia de Araújo Anjos.
3.1.365 E-DOC Nº 07010084943202069. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto:comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato n° 12/2020 - SIMP: 000050-030/2020, objetivando apurar possíveis irregularidades na demora injustificada na realização do
procedimento de Laqueadura Tubária, através da Rede Pública Municipal de Saúde.
3.1.366 E-DOC Nº 07010084908202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Inquérito Civil Público n. 001/2019 (SIMP n. 000004-059/2019), instaurado para acompanhar recebimento de titulação do Selo Ambiental ICMS Ecológico por José de Freitas e averiguar eventuais irregularidades com a documentação entregue para o prélio.
3.1.367 E-DOC Nº 07010084909202094. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 006/2020 (SIMP 000148-173/2020), cujo objetivo era fiscalizar e assegurar o cumprimento dos Decretos
Estaduais 18.895/2020, 18.901/2020 e 18.902/2020, no município de São João da Fronteira/PI.
3.1.368 E-DOC Nº 07010084813202026. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato SIMP n° 000066-240/2019, Apurar Evasão Escolar.
3.1.369 E-DOC Nº 07010084807202079. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público nº 23/2017 (SIMP 000061-182/2017), haja vista o ajuizamento de ação que abarcou seu objeto: Execução de Título
Extrajudicial (processo n° 00000637-79.2017.8.18.0065).
3.1.370 E-DOC Nº 07010084802202046. Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 000340-088/2019.
3.1.371 E-DOC Nº 07010084804202035. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
seguintes Procedimentos Administrativos nº n° 16/2019 (SIMP 015-182/2018), PA nº 11/2020 (SIMP 012-182/2020) e nº PA 05/2020 (SIMP 016182/2020).
3.1.372 E-DOC Nº 07010084786202091. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato SIMP nº 86-161/2020, em Procedimento Preparatório nº 22/2020, suposta cumulação indevida de cargos pelo Sr. Hernani Carvalho Bruno.
3.1.373 E-DOC Nº 07010084758202074. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração dos seguintes
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Procedimento Administrativos nº 94/2020 (SIMP nº 000505-174/2020) e 94/2020 (SIMP nº 000505-174/2020).
3.1.374 E-DOC Nº 07010084692202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil Público SIMP n° 0001512-310/2019, para apura a denúncia sobre o Prefeito - Sr. Israel Odílio da Mata - afirmando que este não
vem aplicando corretamente piso salarial nacional do magistério.
3.1.378 E-DOC Nº 07010084691202078. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000393-191/2017), apurar suposto ato de improbidade administrativa—utilização de máquinas doadas
pelo Governo Federal através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no município de São João do Piauí em obra licitada.
3.1.379 E-DOC Nº 07010084681202032. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 134/2020, expedida nos autos do Procedimento Preparatório nº 24/2020 (SIMP: 000307-174/2020).
3.1.380 E-DOC Nº 07010084396202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 40/2019 (000385-306/2019), situação de risco e vulnerabilidade da idosa MARIA LUIZA SILVA SANTOS, de 76
(setenta e seis) anos de idade.
3.1.381 E-DOC Nº 07010082709202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 05/2020( SIMP 000025-310/2020), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.382 E-DOC Nº 07010079370202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão do Inquérito
Civil nº 19/2020 em Procedimento Administrativo nº 81/2020(SIMP 000131-174/2020), tendo como assunto fiscalizar as ações do poder público
municipal de São José do Divino no combate e prevenção do coronavírus.
3.1.383 E-DOC Nº 07010082718202098. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação da conversão do Inquérito
Civil nº 20/2020 em Procedimento Administrativo nº 82/2020(SIMP 000132-174/2020), tendo como assunto fiscalizar as ações do poder público
municipal de São João da Fronteira no combate e prevenção do coronavírus.
3.1.384 E-DOC Nº 07010082720202067. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendação no
Procedimento Administrativa nº 80/2020 (SIMP 000036-101/2020), que versa sobre providências técnicas e administrativas necessárias à
implantação e habilitação junto ao MS do centro de atendimento para enfrentamento à covid-19.
3.1.385 E-DOC Nº 07010082722202056. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendações no
Procedimento Administrativo nº 000005-102/2020 e 000007-102/2020, para fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento do Conselho
Tutelar.
3.1.386 E-DOC Nº 07010082727202089. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 001230-361/2020, que versa sobre a igreja Assembleia de Deus, localizada no bairro Aroeiras do Matadouro, estaria supostamente
descumprindo as medidas de isolamento social em virtude da promoção de cultos religiosos e da aglomeração de pessoas nos mesmos, sendo
muitos dos presentes integrantes de grupo de risco.
3.1.387 E-DOC Nº 07010082728202023. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da notícia de
Fato nº SIMP 001008-361/2019, que versa sobre grande demora no atendimento pela Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz do Piauí.
3.1.389 E-DOC Nº 07010077824202051. Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado/GAECO-PI. Assunto: comunicação de
instauração do comunicação da prorrogação dos Procedimento Investigatório Criminal nº 06/2015( SIMP 000018-216/2017), e 07/2018 ( SIMP
000018-216/2016).
3.1.390 E-DOC Nº 07010082731202047. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Recomendação no
Procedimento Administrativo nº 81/2020 (SIMP 000037-101/20200, que versa sobre providências técnicas e administrativas necessárias à
implantação e habilitação junto ao MS do centro de atendimento para enfrentamento à covid-19.
3.1.391 E-DOC Nº 07010082737202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000019-421/2020, instaurado pelo Grupo de Trabalho Regional de Picos-PI, visando fiscalizar, acompanhar
e garantir o pleno funcionamento durante o período de pandemia das unidades básicas de saúde dos municípios de Itainópolis, Vera Mendes e
Isaías Coelho.
3.1.392 E-DOC Nº 07010082741202082. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Eleitoral nº 01/2020 (SIMP 000006-333/2020), visando acompanhar solicitação da PRE consistente na requisição
aos Prefeitos e Câmaras Municipais da atualização do banco de Dados do SISCONTA Eleitoral, sobre possíveis inelegibilidades de agentes
públicos locais.
3.1.393 E-DOC Nº 07010082745202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
nº 30/2020 (SIMP 000171-107/2020), com o fito de apurar possível risco à saúde pública diante da constatação de foco da zoonose mormo em
equino da Fazenda Macambira, município de São Francisco do Piauí-PI.
3.1.394 E-DOC Nº 07010082748202011. Origem: 11ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP nº 000630-361/2019, que versa sobre transferência de paciente internado.
3.1.395 E-DOC Nº 07010082751202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendação no
Procedimento Administrativo nº 83/2020 (SIMP 000039-101/2020), a qual tem como objeto a adoção de todas as providências técnicas e
administrativas necessárias à implantação e habilitação junto ao MS do Centro de Atendimento para enfrentamento do Covid-19.
3.1.396 E-DOC Nº 07010082750202073. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº SIMP 001500-369/2020, que versa sobre a Manifestação Ouvidoria do MPPI sob o n° 1745/2020, dando conta de suposta aglomeração
de pessoas na inauguração do Mix Atacarejo em Parnaíba, em 21 de maio, na rua projetada, 67- Reis Veloso.
3.1.396 E-DOC Nº 07010082753202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de recomendação no
Procedimento Administrativo nº 051/2020 (SIMP 000045.411.2020), que visa fiscalizar a efetiva aplicação dos recursos públicos no combate e
prevenção ao COVID-19 pelo Município de Aroeiras do Itaim-PI.
3.1.397 E-DOC Nº 07010082756202041. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de recomendação no
Procedimento Administrativo nº 80/2020 (SIMP 000130-174/2020), com o objetivo de fiscalizar as ações do poder público municipal de Piracuruca
no combate e prevenção do coronavírus (Covid-19).
3.1.398 E-DOC Nº 07010082758202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n° 000030-101/2020, para fiscalizar e acompanhar o funcionamento das escolas públicas da rede estadual com
atuação no município de Francisco Ayres.
3.1.399 E-DOC Nº 07010082761202053. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de recomendação no
Procedimento Administrativo nº 81/2020 (SIMP 000131-174/2020), com o objetivo de fiscalizar as ações do poder público municipal de São José
do Divino no combate e prevenção do coronavírus (Covid-19).
3.1.400 E-DOC Nº 07010082765202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de recomendação no
Procedimento Administrativo nº 82/2020 (SIMP 000132-174/2020), com o objetivo de fiscalizar as ações do poder público municipal de São João
da Fronteira no combate e prevenção do coronavírus (Covid-19).
3.1.401 E-DOC Nº 07010082763202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barros-PI. Assunto: comunicação de instauração dos
Procedimentos Administrativos nº 010/2020-2ªPJB (SIMP 000390-138/2020), nº 21/2020( SIMP 000462-138/2020), que versa sobre improbidade
administrativa e negligência de adolescente a criança.
3.1.402 E-DOC Nº 07010082767202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos Administrativos nº 114/2019( SIMP 000219-140/2019), 116/2019 (SIMP 000218-140/2019), o com a finalidade de apurar supostas
irregularidades praticadas pela médica Alexandra Lima Costa por estar se recusando a realizar atendimentos aos pacientes na emergência do
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Hospital Regional Leônidas Melo.
3.1.403 E-DOC Nº 07010082773202088. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativa nº 82/2020 (SIMP 000038-101/2020), a adoção de todas as providências técnicas e administrativas necessárias à implantação e
habilitação junto ao MS do centro de atendimento para enfrentamento à covid-19.
3.1.404 E-DOC Nº 07010082777202066. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000033-100/2020, acompanhar a execução dos planos de ações elaborados pelo município de floriano e
pela polícia militar para realização do carnaval de 2020.
3.1.405 E-DOC Nº 07010082778202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP nº 000980-361/2019, possível inércia do poder executivo, que uma vez comprovado, estaria sujeito a atuação ministerial.
3.1.406 E-DOC Nº 07010082780202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 35/2020 (SIMP 000388-138.2020), que objetiva apurar suposta situação de vulnerabilidade e risco social vivenciada pela
cadeirante Maria Lúcia Rodrigues de Carvalho e pelo idoso Francisco Rodrigues de Carvalho Silva.
3.1.407 E-DOC Nº 0701008278220207. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de Encaminhamento do
relatório conclusivo de correição extraordinária virtual.
3.1.408 E-DOC Nº 07010082786202057. Origem: Corregedoria-Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de Encaminhamento do
relatório conclusivo de correição extraordinária virtual.
3.1.409 E-DOC Nº 07010082797202037. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de Decisão de arquivamento da
Notícia de Fato nº SIMP 001201-361/2020, que versa sobre notícia sigilosa, recebida via Ouvidoria/MPPI, em que são relatadas irregularidades.
3.1.410 E-DOC Nº 07010082798202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de procedimento Administrativo
nº 00011-418/2020, que versa sobre, que versa sobre omissão do Município de Antônio Almeida na prevenção e combate ao novo Coronavírus.
3.1.411 E-DOC Nº 07010082801202067. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.412 E-DOC Nº 07010082800202012. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000646-090/2016, que versa sobre pessoa deficiente em situação de risco.
3.1.413 E-DOC Nº 07010082804202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 30/2020 em Procedimento Preparatório nº 24/2020 (SIMP 000307-174/2020), tendo como assunto investigar doações de máscaras com
slogan do município de São João da Fronteira, em afronta ao princípio da impessoalidade.
3.1.414 E-DOC Nº 07010082809202023. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 02594-100/2019, o com o objetivo de averiguar violação e garantir direitos fundamentais do menor L.F.N.S.
3.1.415 E-DOC Nº 07010082810202058. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luís Correa-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de fato nº 037/2020( SIMP 000360-197/2020), para averiguar a falta de fiscalização e controle de propagação de COVID-19 entre os
pescadores que vem de outros municípios.
3.1.416 E-DOC Nº 07010082815202081. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa
3.1.417 E-DOC Nº 07010082817202071. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.418 E-DOC Nº 07010082819202069. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.419 E-DOC Nº 07010082822202082. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de recomendação no
Procedimento Administrativo nº 17/2020 (SIMP 000370-267/2020), para prevenção, enfrentamento e ao atendimento especializado de crianças e
adolescentes vítimas de violência.
3.1.420 E-DOC Nº 07010081260202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de Fato
nº 000655-199/2020, para "avaliar a inclusão dos varejos óticos deste município como em serviços essenciais", pelos motivos que elenca,
argumentando que "a competência de definir os serviços essenciais é municipal".
3.1.421 E-DOC Nº 07010082825202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 35/2018( SIMP 000754-168/20180, 02/2019 (SIMP 000108-168/2019), 03/2019 (SIMP 000109-168/2019),
04/2019 (SIMP 000110-168/2019), 05/2019 (SIMP 000111-168/2019), 06/2019 (SIMP 000112-168/2019), 13/2019 (SIMP 000102-168/2019),
23/2019 (SIMP 000173-168/2019), 42/2016 (SIMP 000492-168/2018), 38/2018 (SIMP 000858-168/2018).
3.1.422 E-DOC Nº 07010082831202073. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº SIMP 000011-102-2019, para fiscalizar e acompanhar o Processo Unificado de Escolha dos Membros do
Conselho Tutelar - Eleição de 2019 do Município de Nazaré do Piauí/PI.
3.1.423 E-DOC Nº 07010082833202062. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
fato SIMP nº 001590-361/2019, cobrança na instalação de isoladores em rede de alta tensão localizada em frente a construção residencial.
3.1.424 E-DOC Nº 07010082837202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do procedimento
Administrativo nº 000194-088/2015, fiscalização do ressarcimento de valores ao erário por parte do ex-prefeito de picos, José Neri de sousa.
3.1.425 E-DOC Nº 07010082839202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório n° 16/2020 (SIMP 426-161/2020), apurar as medidas implementadas pelos postos de combustíveis do Município de
Esperantina-PI para evitar a ocorrência de incêndios.
3.1.426 E-DOC Nº 07010082842202053. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes-PI Assunto: comunicação de Procedimento
Administrativo 06/2020 (SIMP 000192-284/2020), para assegurar tão somente a utilização de métodos que apresentem eficácia comprovada
cientificamente na prevenção da disseminação do coronavírus - covid 19.
3.1.427 E-DOC Nº 07010082841202017. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.428 E-DOC Nº 07010082845202097. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000267-101/2019, para verificar violação do direito à saúde da usuária do sus, Francisca Daguimar Ferreira, por
conduta omissiva do estado do piauí e do município de Floriano.
3.1.429 E-DOC Nº 07010082848202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 02/2020 (SIMP 000033-191/2020), para acompanhamento de Remissão condicionada do menor G. F. da S., bem
como, formulação dos requisitos desta, de modo a subsidiar, suposta adoção das medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis.
3.1.430 E-DOC Nº 07010082852202099. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Capitão de Campos-PI. Assunto: comunicação do arquivamento da
Notícia de Fato nº 02/2020 (SIMP 000006-320/2020), instaurada para apurar notícia de ilícito eleitoral no Município de Capitão de Campos,
encaminhada através da Ouvidoria do MPPI (protocolo
1991/2020), pertinente à suposta compra de votos mediante irregularidade no auxílio pesca.
3.1.431 E-DOC Nº 07010082855202022. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.432 E-DOC Nº 07010082857202011. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.433 E-DOC Nº 07010082859202019. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
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conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.434 E-DOC Nº 07010082861202081. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.435 E-DOC Nº 07010082864202013. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.436 E-DOC Nº 07010082866202011. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.437 E-DOC Nº 07010082877202092. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação do arquivamento da Notícia
de Fato nº 008/2020 (SIMP 000288-173/2020), cujo objetivo era apurar a prática de violência doméstica contra a idosa Maria Páscoa Alves da
Silva.
3.1.438 E-DOC Nº 07010082879202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento nº 54/2020 (SIMP 000535-267/2020), com a finalidade de apurar notícia de situação de risco e/ou vulnerabilidade social dos idosos
Inácia e Ana.
3.1.439 E-DOC Nº 07010082880202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000801-361/2020, que versa sobre situação de risco.
3.1.440 E-DOC Nº 07010082881202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 01/2018 (SIMP 000007-088/2018), o qual notícia irregularidades verificadas no bojo da prestação de contas do Município de
Geminiano-PI no exercício de 2014, cujo gestor à época era o Sr. Jânio Jader de Sousa Borges.
3.1.441 E-DOC Nº 07010082891202096. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório nº 21/2020 (SIMP 0000428-174/2020), com o objetivo de investigar possível ato de adoção a brasileira de menor
natural de Piracuruca.
3.1.442 E-DOC Nº 07010082894202021. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de luís Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório nº 88/2020 (SIMP 000043-174/2020), com o objetivo de investigar o Sr. Silvano Marques Alexandre (49 anos), que
supostamente mantém um relacionamento amoroso com a menor M. D. C. D. S.(13 anos).
3.1.443 E-DOC Nº 07010082897202063. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório de Inquérito Civil nº 31/2020 (SIMP 000168-107/2020), com o fito de apurar eventual negligência em se providenciar internação da
paciente Maria José da Conceição no Hospital Regional Deolindo Couto ou em outro hospital apto a atendê-la.
3.1.444 E-DOC Nº 07010082899202052. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil SIMP nº 000179-161/2018, que versa sobre suposta cumulação ilegal de cargos, em face do então secretário municipal de saúde,
sr. Mário da Silva Oliveira.
3.1.445 E-DOC Nº 07010082238202027. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato n° 18/2020 (SIMP 000304-267/2020), a qual dá conta de criança possivelmente consumindo bebida alcoólica em sua festa de
aniversário, na presença dos seus pais, identificados como Luís José de Oliveira e Edileide.
3.1.446 E-DOC Nº 07010082905202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 056/2020 (SIMP 000345-310/2020), com o objeto de não cumprimento do município de joão costa na distribuição da merenda escolar
para as famílias dos alunos nesse período de emergência em razão do covid-19.
3.1.447 E-DOC Nº 07010082907202061. Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
nº 132/2019 (SIMP 001948-361/2019), que versa sobre prestação de contas irregular.
3.1.448 E-DOC Nº 07010082908202013. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
procedimento Preparatório nº 004/2020 SIMP 001659-310/2019, que versa sobre fornecimento de medicamentos.
3.1.449 E-DOC Nº 07010082911202029. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe -PI. Assunto: comunicação de recomendação no
Procedimento Administrativo nº nº 009/2020 (SIMP 000001-413/2020), para garantir o regular preenchimento dos prontuários médicos dos
pacientes atendidos, conforme as disposições consignadas no Código de Ética Médica.
3.1.450 E-DOC Nº 07010082912202073. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000058-101/2019, cujo objeto é a realização de diversas ações visando garantir a não emissão abusiva de
som acústico em seu estabelecimento comercial, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de descumprimento injustificado.
3.1.451 E-DOC Nº 07010082913202018. Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
nº 92/2019 (SIMP 000992-361/2019), que versa sobre irregularidades nos atos administrativos da Câmara Municipal.
3.1.452 E-DOC Nº 07010082914202062. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 22/2019 (SIMP 001934-310/2019), que versa sobre abandono e falta de higiene dos banheiros públicos localizados na praça Honório
Santos, em São João do Piauí.
3.1.453 E-DOC Nº 07010082915202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação do Procedimento Administrativo
nº 19/2020 (SIMP 000029-140/2020), autuado na 2ª Promotoria de Justiça de Barras com o objetivo acompanhar o funcionamento da Assistência
Farmacêutica no Município.
3.1.454 E-DOC Nº 07010082918202041. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.455 E-DOC Nº 07010082920202011. Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração Procedimento
Administrativo SIMP 000366-088/2019, que versa sobre Termo de Ajustamento de Conduta.
3.1.456 E-DOC Nº 07010082921202064. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.457 E-DOC Nº 07010082923202053. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.458 E-DOC Nº 07010082925202042. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
nº 92/2019 (SIMP 000992-361/2019), que versa sobre irregularidades nos atos administrativos das Câmara Municipal.
3.1.459 E-DOC Nº 07010082926202097. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.460 E-DOC Nº 07010082928202086. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.461 E-DOC Nº 07010082929202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
nº 58/2019 (SIMP 000079-358/2019), que versa sobre restrição de atuação dos auxiliares de fiscal sanitário.
3.1.462 E-DOC Nº 07010082931202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
nº SIMP 000389-088/2019, que versa sobre improbidade Administrativo.
3.1.463 E-DOC Nº 07010082932202044. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de comunicação do Arquivamento
do Procedimento Administrativa nº SIMP 000020-370/2020, que visa o acompanhamento das medidas profiláticas a serem adotadas pelos
hospitais e clínicas de Picos-PI, em atenção à saúde do recém nascido, no contexto da infecção pelo novo Coronavírus(COVID-19).
3.1.464 E-DOC Nº 07010082933202099. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº SIMP 000392-088/2019, que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.465 E-DOC Nº 07010082934202033. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
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Administrativo nº 26/2019 (SIMP 000315-088/2019), para acompanhar a efetiva de implementação da política pública estabelecida pela Lei
Ordinária Estadual nº 7.231, de 11 de julho de 2019.
3.1.466 E-DOC Nº 07010082937202077. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº SIMP 000360-088/2019, que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.467 E-DOC Nº 07010082943202024. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de comunicamos a conversão
da Notícia de Fato nº 137/2019 em Procedimento Administrativo n.º 18/2020 (SIMP 000356-306/2019), com o objetivo de acompanhar o
cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público do Estado do Piauí e a Equatorial Piauí
Distribuidora de Energia S.A.
3.1.468 E-DOC Nº 07010082948202057. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.469 E-DOC Nº 07010082951202071. Origem: 11ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato em Procedimento Investigatório Criminal, SIMP: 000100-174/2017 para apurar os fatos relatados visando o possível ajuizamento de ação
penal, ou arquivamento das peças na forma da lei.
3.1.470 E-DOC Nº 07010082949202018. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.471 E-DOC Nº 07010082953202061.Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de recomendações no
Procedimento Administrativo nº 17/2019(SIMP 331-182/2019),17/2020 (SIMP 151-182/2020), 18/2020 (SIMP 177-182/2020).
3.1.472 E-DOC Nº 07010082962202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de recomendação no
Procedimento Administrativo nº 36/2020 (SIMP 000179-174/2020), com o objetivo de 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.
3.1.473 E-DOC Nº 07010082951202071. Origem: 11ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
fato em Procedimento investigatório Criminal 03/2020 (SIMP 000480-093/2019), para investigar suposta ocorrência do crime de abuso de
autoridade praticado por policiais militares ainda não identificados.
3.1.474 E-DOC Nº 07010082961202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito
Civil nº 09/2017 (SIMP 000195-177/2017), com o fim de investigar possível prática de ato de improbidade administrativa em face de servidores
públicos que teriam se licenciado do serviço público para figurarem como candidatos fictícios no pleito eleitoral de 2016, no Município de Valença
do Piauí/PI.
3.1.475 E-DOC Nº 07010082967202083. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo 01/2020 (SIMP 000013-161/2019), instaurado em razão de denúncia formulada pela sra. Francisca Rodrigues da
Silva noticiando suposta negligência por parte do CAPS de Esperantina/PI no atendimento de sua filha, sra. Kaline Rodrigues da Silva,
diagnosticada com problemas mentais.
3.1.476 E-DOC Nº 07010082968202028. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 12/2020, SIMP nº 000136-161/2020, com o objetivo de acompanhar a adoção de medidas
preventivas, mitigadoras e assistenciais em caso de possíveis enchentes no primeiro semestre do ano de 2020, no município de Esperantina-PI.
3.1.477 E-DOC Nº 07010082972202096. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 001255-361/2020, tendo por objeto acompanhar requerimento de regulação e tratamento médico para o paciente Joel Bernardo.
3.1.478 E-DOC Nº 07010082983202076. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 34/2020 em Procedimento Administrativo nº 85/2020, através da Portaria nº 113/2020 (SIMP 000349-174/2020), tendo como assunto
acompanhar e fiscalizar o retorno das atividades administrativas presenciais das Unidades escolares de São João da Fronteira.
3.1.479 E-DOC Nº 07010082987202054. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 84/2020 (SIMP 000454-174/2020), através da Portaria nº 112/2020, a qual segue em anexo, com a finalidade de
acompanhar e fiscalizar as medidas adotadas pelo município de Piracuruca para o retorno das atividades presenciais da administração pública
municipal.
3.1.480 E-DOC Nº 07010082990202078. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 86/2020 (SIMP: 000455-174/2020), através da Portaria nº114/2020, a qual segue em anexo, com a finalidade de
acompanhar e fiscalizar as medidas adotadas pelo município de São João da Fronteira para o retorno das atividades presenciais da
administração pública municipal.
3.1.481 E-DOC Nº 07010082993202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação instauração do Procedimento
Administrativo nº 87/2020 (SIMP 000456-174/2020), através da Portaria nº 116/2020, a qual segue em anexo, com a finalidade de acompanhar e
fiscalizar as medidas adotadas pelo município de São José do Divino para o retorno das atividades presenciais da administração pública
municipal.
3.1.482 E-DOC Nº 07010082996202045. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do
Procedimento Administrativo 32/2018 (SIMP 000225-088/2018), quer versa sobre comercialização de gás sem autorização.
3.1.483 E-DOC Nº 07010082998202034. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 009/2020( SIMP 153-156/2020), com o fito de acompanhar a elaboração de Plano de Contingência voltado a população em
situação de rua e/ou famílias de baixa renda, bem como adoção de medidas que permitam o isolamento social, higiene e alimentação no âmbito
da Secretaria Municipal de Altos, Coivaras e Pau D' Arco, diante da situação de crise vivenciada em decorrência da pandemia do Coronavírus
(Covid-19).
3.1.484 E-DOC Nº 07010083000202019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação do arquivamento da
Notícia de fato nº 205/2019(SIMP 001786-310/2019), que versa negativa de informações ao poder legislativo de nova santa rita pelo poder
executivo.
3.1.485 E-DOC Nº 07010083005202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 05/2020 (SIMP 000023-175/2020), cujo escopo é fiscalizar o cumprimento da cota de gênero.
3.1.486 E-DOC Nº 07010083009202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Eleitoral nº 06/2020 (SIMP 000024-175/2020), cujo escopo é fiscalizar o cumprimento da cota de gênero.
3.1.487 E-DOC Nº 07010083010202054. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Eleitoral nº 07/2020 (SIMP 000025-175/2020), cujo escopo é fiscalizar o cumprimento da cota de gênero.
3.1.488 E-DOC Nº 07010083011202015. Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº Eleitoral nº 08/2020 (SIMP 000031-175/2020), a fim de orientar Conselheiros Tutelares dos Municípios de Piracuruca.
3.1.489 E-DOC Nº 07010083016202021. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação arquivamento da Notícia
de Fato nº 056/2020 (SIMP 000051-063/2019), que versa sobre ajuda para enfrentamento do Covid-19.
3.1.490 E-DOC Nº 07010083028202056. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
n° 08/2020(SIMP 000143-140/2018), que objetiva apurar irregularidades na contratação da profissional Lumara Gonçalves Lages, médica da
estratégia de saúde da família do Município de Barras, que podem configurar ato de improbidade administrativa.
3.1.491 E-DOC Nº 07010083032202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luis Corrêa- PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito
Civil nº 003/20209 (SIMP 000555-197/2020), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.492 E-DOC Nº 07010083037202047. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 17/2019( SIMP 000344-201/2019), o para apurar dificuldades relatadas pelo Conselho Municipal de Educação do
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Município de Alvorada do Gurgueia - PI.
3.1.493 E-DOC Nº 07010083039202036. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 18/2019 - SIMP 000345-201/2019, para apurar dificuldades relatadas pelo Conselho de Alimentação Escolar do
Município de Alvorada do Gurgueia - PI.
3.1.494 E-DOC Nº 07010083040202061. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.495 E-DOC Nº 07010083043202011. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.496 E-DOC Nº 07010083050202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração o Procedimento
Administrativo SIMP n° 002509-100/2019, para averiguar irregularidades na manutenção da Escola Pública Municipal "Ribamar Leal", da rede de
Floriano, notadamente no que se refere a precariedade de sua estrutura física.
3.1.497 E-DOC Nº 07010083052202095. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.498 E-DOC Nº 07010083054202084. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luis Correa-PI. Assunto: comunicação de prorrogação da Notícia
de Fato nº 039/2020( SIMP 000375-197/2020), que versa sobre deposito de lixo a céu aberto.
3.1.499 E-DOC Nº 07010083055202029. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.500 E-DOC Nº 07010083057202018. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.501 E-DOC Nº 07010083056202073. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo( SIMP 000108-080/2018), em razão da pandemia do coronavírus.
3.1.502 E-DOC N° 07010083058202062. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.503 E-DOC N° 07010083059202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luís Corrêa -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
da Notícia de Fato nº 034/2020 (SIMP 000357-197/2020), que versa sobre suspeita de irregularidades na licitação para contratação de empresa
para a prestação de serviços funerários e fornecimento de urnas funerárias para atender necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social
do Município de Luís Correia.
3.1.504 E-DOC N° 07010083062202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
procedimento Administrativo SIMP nº 000034-100/2020, para averiguar violação e garantir direitos fundamentais da criança O L C.
3.1.505 E-DOC N° 07010083063202075. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
procedimento Administrativo SIMP nº 000144-100/2020, para averiguar condição de negligência familiar dos idosos.
3.1.506 E-DOC N° 07010083065202064. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 000048-420/2020, para acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do Novo Coronavírus, no
âmbito do Sistema de Educação, sob gestão da Secretaria de Educação do Município de Parnaíba (PI).
3.1.507 E-DOC N° 07010083067202053. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação do Procedimento
Administrativo nº 88/2020 (SIMP: 000457-174/2020), com a finalidade de fiscalizar as medidas a serem adotadas pelas escolas particulares e
públicas do município de Piracuruca, quando do seu conhecimento, de suposto abuso sexual e/ou outras formas de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão contra crianças e adolescentes.
3.1.508 E-DOC Nº 07010083076202044. Origem: 2º Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 89/2020 (SIMP 000458-174/2020), com a finalidade de fiscalizar as medidas a serem adotadas pelas escolas
particulares e públicas do município de São João da Fronteira, quando do seu conhecimento, de suposto abuso sexual e/ou outras formas de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão contra crianças e adolescentes.
3.1.509 E-DOC N° 07010083081202057. Origem: 1º Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000304-184/2019, relatando possível prática de violência financeira contra idoso.
3.1.510 E-DOC N° 07010083091202092. Origem: 2º Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Procedimento
Administrativo nº 90/2020 (SIMP 000459-174/2020), com a finalidade de fiscalizar as medidas a serem adotadas pelas escolas particulares e
públicas do município de São José do Divino, quando do seu conhecimento, de suposto abuso sexual e/ou outras formas de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão contra crianças e adolescentes.
3.1.511 E-DOC N° 07010083089202013. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação do arquivamento das Notícias
de Fato SIMP nº 000.022-083/2019, 000.128-083/2020), que versa sobre pendências de pagamentos.
3.1.512 E-DOC N° 07010083109202056. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 01/2017 (SIMP 000332-236/2018), para encaminhar Autos digitalizados de Inquérito Civil para análise de pedido de prorrogação
de prazo de conclusão.
3.1.513 E-DOC N° 07010083113202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório Eleitoral SIMP nº 000009-165/2020, que versa sobre regra de candidatura.
3.1.514 E-DOC N° 07010083120202016 . Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo 18.2020 ( SIMP 000318-179/2020), para acompanhar a regulamentação, pelos municípios de Jaicós, Massapê,
Campo Grande do Piauí e Patos do Piauí, do horário de funcionamento de seus respectivos Conselhos Tutelares no período de pandemia do
COVID - 19.
3.1.515 E-DOC N° 07010083122202013. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000502-093/2019, com o objeto de acompanhar o atendimento dispensado ao público na Delegacia Regional de Polícia
Civil de Picos-PI, tendo em vista as constantes reclamações acerca da ausência de profissionais na sede desta.
3.1.516 E-DOC N° 07010083124202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Capitão de Campos-PI. Assunto: comunicação de Instauração do
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 01/2020 ( SIMP 000330-293/2020), para apurar possíveis irregularidades no desmatamento da
Reserva Legal, Folha Miúda, zona rural do Município de Cocal de Telha/PI, ocasionando danos ao meio ambiente.
3.1.516 E-DOC N° 07010083125202049. Origem: 1º Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000244-100/2020, para averiguar a existência de irregularidades na manutenção de servidores contratados
precariamente em detrimento de aprovados em concurso público.
3.1.517 E-DOC N° 07010083157202044. Origem: 1º Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da notícia de
Fato nº 001760-369/2020, apuração de supostas infrações.
3.1.518 E-DOC N° 07010083167202081. Origem: 2º Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Procedimento Administrativo
SIMP nº 000186-101/2019, para averiguar violação aos direitos fundamentais da pessoa com deficiência Alan Moura Rodrigues.
3.1.519 E-DOC N° 07010083171202048. Origem: 2º Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Recomendação no
Procedimento Administrativo nº 84/2020(SIMP 000454-174/2020), com o objetivo de acompanhar e fiscalizar as medidas adotadas pelo município
de Piracuruca para o retorno das atividades presenciais da administração pública municipal.
3.1.520 E-DOC N° 07010083175202026. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento das
Notícias de Fato SIMP nº 000343-325/2020, 000328.325/2020, 000138.325/2020, 000108-325/2020, que versão sobre violência.
3.1.521 E-DOC N° 07010083178202061. Origem: Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
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das Notícias de Fato SIMP nº 000329-325/2020,, 000324-325/2020, 000315-325/2020, 000118-325/2020.
3.1.522 E-DOC N° 07010083179202012 . Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
nº 011/2020( SIMP 286-156/2020), para apurar irregularidades no uso de veículo oficial do Município de Altos para fins particulares.
3.1.523 E-DOC N° 07010083180202039. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação do conversão do
Procedimento Administrativo nº 04/2017, em Inquérito Civil nº 25/2020 (SIMP 000223-174/2016), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.524 E-DOC N° 07010083182202028. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de recomendação no
Procedimento Administrativo nº 86/2020 (SIMP: 000455-174/2020), com o objetivo de acompanhar e fiscalizar as medidas adotadas pelo
município de São João da Fronteira para o retorno das atividades presenciais da administração pública municipal.
3.1.525 E-DOC N° 07010083184202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação da recomendação no
Procedimento Administrativo nº 87/2020 (SIMP: 000456-174/2020), com o objetivo de acompanhar e fiscalizar as medidas adotadas pelo
município de São José do Divino para o retorno das atividades presenciais da administração pública municipal.
3.1.526 E-DOC N° 07010083185202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação instauração de Procedimento
Administrativo nº 83/2020 (SIMP 000450-174/2020), com o objetivo de acompanhar a análise do valor histórico e turístico das propriedades
Fazenda Bel Monte e Casa Velha dos Escravos, localizadas em Piracuruca.
3.1.527 E-DOC N° 07010083189202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP nº 001945-361/2019, que versa sobre abandono e dilapidação das máquinas públicas, na administração do Prefeito Erculano
Edmilson de Carvalho.
3.1.528 E-DOC N° 07010083191202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000338-088/2019, que versa sobre pregão presencial.
3.1.529 E-DOC Nº 07010083196202041. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração dos
Inquéritos Civis nº 021/2020( SIMP 000560-310/2020), 010/2020( SIMP 000524-310/2020), que versa sobre contratações ilícitas.
3.1.530 E-DOC 07010083198202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 00010-421/2020, para acompanhamento da utilização de leitos dos hospitais de pequeno porte localizados nos Municípios
de Jaicós - PI, Marcolândia -PI e Paulistana -PI.
3.1.531 E-DOC N° 07010083207202093. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal- PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000906-199/2020, que versa sobre recebimento irregular de benefício.
3.1.532 E-DOC N° 07010083211202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 21/2020 (000181-292/2020), que versa sobre prevenção, enfrentamento e ao atendimento especializado de
crianças e adolescentes vítimas de violência.
3.1.532 E-DOC N° 07010083246202091. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 19/2020 (SIMP 000087-174/2020), para acompanhar a adoção de medidas preventivas, mitigadoras e
assistenciais em caso de possíveis enchentes no primeiro semestre do ano de 2020 no município de São José do Divino - PI.
3.1.533 E-DOC N° 07010083255202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do
Procedimento Preparatório Eleitoral nº 01/2020 (SIMP 000016-175/2020), para apurar a prática de propaganda eleitoral antecipada ilícita pelo
pré-candidato a vereador neste município de Piracuruca.
3.1.534 E-DOC N° 07010083265202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 15/2020( SIMP 000841-199/2020), que versa sobre maltrato de paciente.
3.1.535 E-DOC N° 07010083268202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito
Civil nº 27/2020( SIMP 000020-1012020), cujo objeto é averiguar a ocorrência de irregularidades na prestação de serviço de transporte escolar
no âmbito da rede pública municipal de ensino de Arraial.
3.1.536 E-DOC N° 07010083271202074. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de comunicação do
arquivamento do Inquérito Civil nº 29/2016 (SIMP 000155-182/2017), objetivando apurar o atraso no pagamento de servidores no Município de
Domingos Mourão como forma de retaliação política, em face do processo eleitoral que sucedeu em 2016.
3.1.537 E-DOC N° 07010083275202052. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de recomendação no
procedimento Administrativo SIMP nº 000150-177/2020, com a finalidade de averiguar a falta de infraestrutura no cruzamento da Rua Cícero
Portela com a Rua Capitão Artur Viana, localizadas neste Município de Valença do Piauí, no ano de 2020.
3.1.538 E-DOC N° 07010083277202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório nº 52/2019 (SIMP 000321-177/2019), em Inquérito Civil nº 20/2020, com o fito de apurar suposta irregularidade na
contratação de dentistas terceirizados no Município de Pimenteiras, no ano de 2019.
3.1.539 E-DOC N° 07010083279202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação conversão do
Procedimento Preparatório no Inquérito Civil nº 27/2020( SIMP 000455-177/2018), para apurar possíveis irregularidades nas prestações de
contas do Município de Novo Oriente do Piauí/PI, no período de janeiro/2017 a julho/2017.
3.1.540 E-DOC N° 07010083281202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório no Inquérito Civil Público nº 29/2020( SIMP 000531-177/2018), para apurar possíveis irregularidades na Prestação de
Contas do Município de Pimenteiras, no exercício financeiro de 2013, abordadas no processo TC-nº 007603/14 e apensos, na gestão de Antônio
Venício do Ó de Lima.
3.1.541 E-DOC N° 07010083284202043. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação conversão do
Procedimento Preparatório, no Inquérito Civil nº 30/2020,(SIMP 000746-177/2017), para investigar possíveis irregularidades ocorridas no
Município de Lagoa do Sítio/PI.
3.1.542 E-DOC N° 07010083288202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão do
presente Procedimento Preparatório no Inquérito Civil nº 28/2020,(SIMP 000053-177/2019), para investigar possíveis irregularidades na
prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde (FMS) do Municipal de Saúde do Município de Pimenteiras no exercício financeiro do ano de
2014.
3.1.543 E-DOC N° 07010083194202052. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de Instauração do
procedimento Administrativa Eleitoral nº SIMP 000018-334/2020, visando acompanhar o cumprimento da regra constante artigo 10, § 3º, Lei n.
9504/97, pelos partidos políticos constituídos no âmbito da 3ª Zona Eleitoral.
3.1.544 E-DOC N° 07010083193202016. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação Procedimento Administrativo
Eleitoral SIMP nº 000019-334/2020, que versa sobre Alimentação do Sisconta Eleitoral, com informações sobre decisões potencialmente
geradoras de inelegibilidade, referentes às eleições de 2020.
3.1.545 E-DOC N° 07010083291202045. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000697-361/2020, com fito de acompanhar as crianças Maria Cecília Jeronimo da Silva e Jadson da Silva Alves, visto que
notícia de que estariam em situação de risco e vulnerabilidade
3.1.546 E-DOC N° 07010083294202089. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 000240-089.2019, instaurado para acompanhar/fiscalizar o processo de escolha dos membros do Conselho
Tutelar do Município de Picos-PI.
3.1.547 E-DOC N° 07010083296202078. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Recomendação nº
92/2020, em anexo, expedida nos autos do Inquérito Civil nº 25/2020 (SIMP 000223- 174/2016), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.548 E-DOC N° 07010083304202086. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
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Administrativo nº 000032-370/2020, o com fito de acompanhar as medidas profiláticas necessárias à prevenção/contenção do novo corona vírus
(COVID-19), estabelecidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde), pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde, a serem
adotadas pelos correspondentes bancários e casas lotéricas do município de Paquetá-PI.
3.1.549 E-DOC N° 07010083314202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de conversão notícia de
fato nº 43/2020, convertida em Procedimento Preparatório nº 17/2020( SIMP 1029-161/2019), apurar suposto dano ambiental cometido na
destinação final de lixo e dejetos de fossas no Município de Esperantina/PI.
3.1.550 E-DOC N° 07010083317202055. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento Procedimento
Administrativo nº 117/2019 (SIMP 000171-140/2019, instaurado com a finalidade de apurar denúncia sobre a situação de vulnerabilidade a que,
supostamente, estaria exposta a idosa Amanda Carvalho Rodrigues, gerada pelo comportamento do seu neto, Jayson Paulo Rodrigues.
3.1.551 E-DOC N° 07010083320202079. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do
Procedimento Administrativo nº SIMP 000125-101/2019, para fiscalizar e acompanhar as ações desenvolvidas pelo município de floriano, que
visam garantir a prestação dos serviços de iluminação pública, à luz dos
princípios da administração pública.
3.1.552 E-DOC N° 07010083321202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento da notícia de fato
nº SIMP 000072-421/2020, que versa sobre fraude de licitação.
3.1.553 E-DOC N° 07010083322202068. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento do Procedimento
Administrativo nº 042/2020( SIMP 000027-411/2020), que versa sobre gastos com covid-19.
3.1.554 E-DOC N° 07010083323202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação ajuizamento do Procedimento
Administrativo nº 018/2020( SIMP 000030-411/2020), objetivando fiscalizar a efetiva aplicação dos recursos públicos no combate e prevenção ao
Covid-19 pelo Município de Paquetá, e de dar maior transparência dos gastos realizados para este fim.
3.1.555 E-DOC N° 07010083331202059. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 115/2019 SIMP nº 000172-140/2019), com a finalidade de analisar a precária situação das vias públicas principais da cidade de
Barras, que estão intrafegáveis devido à realização de obras para a implementação de esgotamento sanitário na cidade de Barras.
3.1.556 E-DOC Nº 07010083333202048. Origem: 1º Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento das
Notícias de Fato nº 000139-325/2020, 000140-325/2020, 000174-325/2020, 000258-325/2020, 000841-325/2020, 000117-325/2020, que versam
sobre praticas irregulares.
3.1.557 E-DOC N° 07010083366202098. Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público-PI. Assunto: comunicação de encaminha relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 1ª etapa.
3.1.558 E-DOC N° 07010083376202023. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP nº 000006-418/2020, averiguar eventual desobediência aos decretos de emergência em saúde pública decorrentes do novo
coronavírus, sem prejuízo de serem tomadas as medidas judiciais e extrajudiciais, no caso de comprovação de violação da legislação pertinente
3.1.559 E-DOC N° 07010083377202078. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP nº 000013-420/2020, com a finalidade de apurar os fatos apresentados pelo (a) noticiante, relacionados a ausência de EPI's em posto
de saúde do Município de Parnaíba (PI), em razão disso tomo posição.
3.1.560 E-DOC N° 07010083383202025. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de Fato
nº SIMP 000141-358/2019, que versa sobre necessidade de uso de medicamento.
3.1.561 E-DOC N° 07010083384202071. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil SIMP nº 000013-088/2016, com a finalidade de averiguar e acompanhar as condições de trabalho e estruturação do Conselho
Tutelar de Picos-PI.
3.1.562 E-DOC N° 07010083391202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP nº 000114-100/2020, averiguar omissão do município de floriano, através da secretaria municipal de saúde, na disponibilização de
transporte ao usuário do sus, Raimundo nonato pereira de oliveira (49 anos), para fins de realização de tratamento fisioterapêutico.
3.1.563 E-DOC N° 07010083393202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº SIMP 000488-177/2018, com fundamento no Ofício Circular 03/2013, do Centro de Apoio Operacional de Combate à
Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), do Ministério Público do Estado do Piauí, para apurar a possível irregularidade de acordo
firmado entre o Município de Pimenteiras e a Eletrobrás.
3.1.564 E-DOC N° 07010083395202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Valença-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº SIMP 000468-177/2018, para apurar, dentre outras, supostas irregularidades na contratação das empresas Francisco Crislam
Fernandes da Silva e Itamar Nogueira Ferreira, mediante dispensa de licitação.
3.1.565 E-DOC N° 07010083399202038. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 001490-361/2020, que versa sobre cancelamento dos contratos dos professores do Município de Picos-PI em plena pandemia pelo novo
coronavírus.
3.1.566 E-DOC N° 07010083403202068. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil SIMP nº 000477-177/2018, supostas irregularidades na contratação de serviços terceirizados de instalação e manutenção
elétrica em órgãos da Administração Pública do Município de Pimenteiras/PI.
3.1.567 E-DOC N° 07010083405202057. Origem: 1º Promotoria de Justiça de Floriano-PI . Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil SIMP nº 000342-177/2018, instaurado para exigir a imediata elaboração e oportuna implementação do Plano de Atendimento
Socioeducativo (SINASE) no Município de Valença do Piauí.
3.1.568 E-DOC N° 07010083409202035. Origem: 1º Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP nº 000059-420/2020, que versa sobre combate ao Covid-19.
3.1.569 E-DOC N° 07010083400202024. Origem: 1º Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI . Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil SIMP nº 000473-177/2018, supostos pagamentos irregulares feitos pelo Município de Pimenteiras/PI à prestadores de assistência
jurídica, sem qualquer espécie de procedimento licitatório prévio.
3.1.570 E-DOC N° 07010083411202012. Origem: 1º Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI .Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório nº SIMP 001063-177/2019, apurar informações acerca de supostas contratações precárias e/ou possíveis
irregularidades na "contratação" de diversos agentes públicos.
3.1.571 E-DOC N° 07010083415202092. Origem: 1º Promotoria de Justiça de Floriano-PI . Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP nº 000378-100/2020 que versa sobre hospedagem de adolescentes desacompanhadas dos pais ou responsável, no Hotel Rio
Parnaíba, nesta cidade, com o escopo de averiguar violação de entrada e permanência de menores hospedados em hotel na cidade de
Floriano/Pi.
3.1.572 E-DOC N° 07010083423202039. Origem: 1º Promotoria de Justiça de Manoel Emídio-PI . Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 001/2011( SIMP 000022-274/2019), que versa sobre irregularidades na coleta de lixo.
3.1.573 E-DOC N° 07010083425202028. Origem: 2º Promotoria de Justiça de Esperantina-PI . Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Inquérito Civil nº 003/2010( SIMP 000276-236/2018), que versa sobre acessibilidade arquitetônica.
3.1.574 E-DOC N° 07010083424202083. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP nº 000027-091/2020, que versa sobre pessoa em situação de risco.
3.1.575 E-DOC N° 07010083428202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de fato SIMP 000378-325/2020, em que a Sra. Jovana Clementina informa estar sofrendo violência psicológica por parte do seu companheiro, Sr.
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José Ivan.
3.1.576 E-DOC N° 07010083446202043. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000221-089/2019, com fito de acompanhar os atos relativos ao processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar
do município de Sussuapara-PI.
3.1.577 E-DOC N° 07010083453202045. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento das
Notícias de fato SIMP nº 000298-325/2020, 000262-325/2020, que versa sobre estupro de vulnerável, e divórcio não atendido.
3.1.578 E-DOC Nº 07010083454202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 48/2019(SIMP 000181-062/2019), com a finalidade de investigar e acompanhar a ausência/deficiência de
atendimento educacional especializado às crianças e adolescentes na rede municipal de ensino de Sigefredo Pacheco.
3.1.579 E-DOC Nº 07010083457202023. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 19/2019(SIMP 000135-060/2019), com a finalidade de investigar negativa de do fornecimento de sonda
gastronômica endoscopia para alimentação do paciente Gabriel Araújo reis, por parte da secretaria estadual de saúde e da fundação municipal
de saúde de Teresina.
3.1.580 E-DOC N° 07010083462202036. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 111/2019( SIMP 000181-140/2019), instaurado a fim de apurar denúncia apresentada pelo CREAS da cidade de
Barras, dando conta de suposta situação de negligência e abandono a que estaria exposta a senhora Maria Oneide da Silva Oliveira.
3.1.581 E-DOC N° 07010083468202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 47/2020( SIMP 000258-089/2020), o para apuração de ato infracional praticado por adolescente, ao contrário do que ocorre com
o processo crime instaurado em relação a imputáveis, não é a aplicação de uma sanção estatal (no caso, as medidas socioeducativas).
3.1.582 E-DOC N° 07010083475202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Atendimento ao Público SIMP nº 001346-369/2020, para apurar comunicação, por parte do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba,
Estado do Piauí, da possível prática de crime de desobediência de determinações judiciais.
3.1.583 E-DOC N° 07010083476202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 23/2020( SIMP 000043-370/2020), que versa sobre custeios relacionado ao Covid -19.
3.1.584 E-DOC N° 07010083480202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
arquivamento da Notícia de Fato SIMP nº 001435-369/2020, para puração de suposto crime contra o meio ambiente praticado na Lagoa do
Portinho, nesta cidade, conforme deflui de e-mail, encaminhado pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí.
3.1.585 E-DOC N° 07010083481202062. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí -PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 11/2020 (SIMP 001343-310/2019), com o objeto de descumprimento de acordo - atraso no pagamento de 13ª
salário no município de pedro laurentino no ano de 2018.
3.1.586 E-DOC N° 07010083485202041. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 115/2019 (SIMP 000664-310/2019), com o objeto de acompanhar e apurar situação de necessidade de tratamento oftálmico ciclofotocoagulação.
3.1.587 E-DOC N° 07010083490202053. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Procedimento
Administrativo nº 000125-004/2019, com o objetivo de acompanhar o cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta
celebrado entre esta 32ª Promotoria e a Kalor Produções Propaganda e Marketing LTDA.
3.1.588 E-DOC N° 07010083489202029. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 132/2019 (SIMP 001664-310/2019), para acompanhar situação de possível vulnerabilidade do idoso Jurandi Gomes da silva.
3.1.589 E-DOC N° 07010083493202097. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº nº 274/2019 ( SIMP 285-076/2019), para tratar de possível irregularidade em imóvel do Programa Minha Casa
Minha Vida.
3.1.590 E-DOC N° 07010083495202086. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 85/2020 (SIMP 000430-310/2020), com o objeto, realização de um uma "live com show beneficente" no estabelecimento
boteco e choperia casarão.
3.1.591 E-DOC N° 07010083496202021. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público nº 06/2020 (SIMP 000125-004/2020), com o objetivo de apurar o suposto funcionamento
irregular/ilegal da Academia AJ Jiu-Jitsu, no município de Teresina-PI.
3.1.592 E-DOC N° 07010083498202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de fato nº 88/2020 (SIMP 000436-310/2020) com o objetivo de realização de um uma "live com show beneficente" no estabelecimento
divino living.
3.1.593 E-DOC N° 07010083500202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 000060-283/2019, cujo mote é apurar suposto caso de desvios de verbas e irregularidades em licitações públicas no município de São
Félix do Piauí.
3.1.594 E-DOC N° 07010083501202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 000291-089/2020 , que versa sobre situação de risco.
3.1.595 E-DOC N° 07010083502202041. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 89/2019 em Inquérito Civil nº 18/2020-SIMP Nº 985-161/2019,para apurar atuação de docentes ministrando aulas de Educação Física
escolar em escolas da rede Municipal de Ensino da cidade de Morro do Chapéu/PI sem possuírem a devida qualificação e habilitação.
3.1.596 E-DOC N° 07010083507202072. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000161-411.2020, om o objetivo de acompanhar a criação e o funcionamento de centros de referência para
atender e tratar demandas do Covid-19 nos Municípios que compõem a Comarca de Picos/PI.
3.1.597 E-DOC N° 07010083521202076. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Recomendação nº
97/2020, no Procedimento Administrativo nº 85/2020 (SIMP 000349-174/2020), com o objetivo de acompanhar e fiscalizar o retorno das
atividades administrativas presenciais das Unidades Escolares de São João da Fronteira.
3.1.598 E-DOC N° 07010083532202056. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato nº 04/2018 (SIMP 000071-201/2018) no Procedimento Administrativo 18/2020, que versa sobre prestação de auxílio à saúde do senhor
Adaltino Piauilino Borges.
3.1.599 E-DOC N° 07010083534202045. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº SIMP nº 000045-420/2020, para recebimento de denúncia por meio da Ouvidoria, acerca de descumprimento de medidas
sanitárias de combate ao coronavírus (COVID-19), por pessoa infectada.
3.1.600 E-DOC N° 07010083542202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
fato nº SIMP 00044-420/2020, que versa sobre aglomerações em setor com espaço pequeno no Município de Parnaíba (PI).
3.1.601 E-DOC N° 07010083543202036. Origem: 11ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 03/2020( SIMP (000018-361/2020), que tem por objeto apurar a suposta inobservância do Plano Diretor e da Lei
de Uso do Solo do Município de Picos, por parte da própria Secretaria de Meio Ambiente quando da expedição de licenças.
3.1.602 E-DOC N° 07010083546202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 208-188/2020, para fiscalizar e acompanhar a disponibilização e realização de exames laboratoriais para
detecção da doença, a estrutura médico-hospitalar de atendimento e controle, bem como o fornecimento de equipamentos de proteção individual
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(EPI´S) no Hospital Regional Mariana Pires Ferreira.
3.1.603 E-DOC N° 07010083548202069. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP nº 001447-369/2020, para apurar os fatos apresentados pelo (a) noticiante, pertinente a informação de ausência de vacinação em
campanha realizada pelo Município de Parnaíba(PI).
3.1.604 E-DOC N° 07010083549202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Investigatório Criminal nº 000523-080/2017, praticado pelo Sr. Joaquim Aristeu Figueiredo da Fonseca, no ano de 2012, quando
exercia o cargo de prefeito da Cidade de Currais-PI.
3.1.605 E-DOC N° 07010083547202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório nº 02/2020( SIMP 000021-161/2020), para apurar e fiscalizar eventual utilização de recursos públicos municipais para
realização de festas e shows artísticos.
3.1.606 E-DOC Nº 07010083555202061. Origem: 2º Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Inquérito Civil SIMP nº 000336-088/2019, que versa sobre prejuízo ao erário.
3.1.607 E-DOC N° 07010083558202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito civil nº 002/2014-SIMP nº 000056-161/2017, para apurar possíveis irregularidades em Contratos de Parcelamento de Dívidas relativas a
Consumo de Energia Elétrica, celebrados entre a Eletrobrás Distribuição Piauí e os Municípios de Esperantina e Morro do Chapéu, com
intermediação da APPM (Associação Piauiense dos Municípios).
3.1.608 E-DOC N° 07010083559202049. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP nº 001471-369/2020, para apurar possível prática da contravenção penal de Perturbação do Sossego Alheio.
3.1.609 E-DOC N° 07010083562202062. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de Comunicação de arquivamento
referente ao Atendimento ao Público nº 000069-421/2020, que versa sobre denúncia.
3.1.610 E-DOC N° 07010083570202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº SIMP 000081-083/2020, que versa sobre suposto ato de improbidade administrativa e crime de responsabilidade praticado pelo gestor
Gladson Murilo Mascarenhas Ribeiro, em razão de suposto descumprimento de emendas impositivas e inexecução orçamentária e financeira a
que se refere o Art.199 da CF/88.
3.1.611 E-DOC N° 07010083577202021. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 26/2020(SIMP 461-161/2020), para acompanhar a situação de extrema negligência familiar vivenciada pelo idoso
Atônio Maximiano (Mafalda).
3.1.612 E-DOC N° 07010083584202022. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil nº 026/2019 (SIMP 000015-034/2019).
3.1.613 E-DOC N° 07010083585202077. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000476-089/2019, para acompanhar e a adolescente Djeynicris Master Alves da Silva, vítima de suposto abuso sexual.
3.1.614 E-DOC N° 07010083588202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório SIMP nº 000242-101/2019, que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.615 E-DOC N° 07010083590202081. Origem: 1ª Promotoria de justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP nº 000686-199/2020, que versa sobre a publicação supostamente irregular de extratos de contratos e de aditivos de contratos sem os
valores contratados e sem publicação no Portal da Transferência, e requerendo cópia de todos os processos licitatórios já realizados e dos que
se realizarão durante o ano de 2020, pelo Município de Cocal-PI, para fins de fiscalização dos recursos públicos.
3.1.616 E-DOC N° 07010083591202024. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 83/2019( SIMP 000013-308/2019), que versa sobre regulação de visitas à pessoa idosa.
3.1.617 E-DOC N° 07010083593202013. Origem: 48ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 23/2020 (SIMP 000137-424/2020), a empresa Tron Ensino de Robótica Educativa.
3.1.618 E-DOC N° 07010083595202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP nº 000146-083/2020, que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.619 E-DOC N° 07010083606202054. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil nº 74/2017 (SIMP 000866-182/2017), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.620 E-DOC N° 07010083607202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil nº 10/2014 (SIMP 000122-182/2017), que versa sobre antecipação de tutela.
3.1.621 E-DOC N° 07010083610202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 000095-361/2020, que versa sobre acompanhamento de fiscalizações.
3.1.622 E-DOC N° 07010083612202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI Assunto: comunicação de comunicação do
arquivamento do Inquérito Civil nº 73/2017(SIMP 000865-182/2017), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.623 E-DOC N° 07010083613202056. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000036-370/2020, instaurado com fito de acompanhar as medidas profiláticas necessárias à prevenção/contenção do
novo Coronavírus (COVID 19).
3.1.624 E-DOC N° 07010083604202065. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 014/2016( SIMP 000348-221/2019), com o fito de apurar irregularidades na contratação firmada, por intermédio de
inexigibilidade de licitação, com a empresa J. De Sousa Serra Produção e Eventos, para fins de execução de apresentação musical, alusiva à
comemoração dos festejos do Município de Curralinhos/PI no ano de 2016.
3.1.625 E-DOC N° 07010083616202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de fato em procedimento Administrativo nº (SIMP 000754-240/2019), para averiguar denúncia.
3.1.626 E-DOC N° 07010083617202034. Origem: 1ª Grupo regional de promotorias integradas no acompanhamento da Covid 19-PI. Assunto:
comunicação de instauração do Procedimento Administrativo nº 24/2020( SIMP 000140-424/2020), que versa sobre licitação.
3.1.627 E-DOC N° 07010083618202089. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do tapuio-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de fato em procedimento Administrativo SIMP nº 000532-240/2019, que versa sobre benefícios cancelados.
3.1.628 E-DOC Nº 07010083621202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000038-370/2020, que visa a fiscalização e o acompanhamento do valor concedido ao Município de Picos-PI pelo Ministério da
Saúde, sua destinação e efetiva utilização no custeio das ações de saúde relacionadas ao enfrentamento da circulação do "COVID-19".
3.1.629 E-DOC Nº 07010083626202025. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 055/2020( SIMP 134-156/2020), instaurada com o fito de apurar possível aglomeração de pessoas em açudes nos Municípios de Pau D'
Arco do Piauí.
3.1.630 E-DOC N° 07010083632202082. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de instauração de Notícia de
Fato SIMP nº 000070-420/2020, medidas necessárias para controle sanitário de veículos de transporte de passageiros que chegam a Parnaíba.
3.1.631 E-DOC N° 07010080191202067. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Conversão da Notícia de
Fato nº 83/2019, em Procedimento Preparatório nº SIMP nº 740-161/2019, para apurar suposto recebimento indevido de remuneração durante
gozo de licença saúde.
3.1.632 E-DOC N° 07010083638202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 48/2019 (SIMP 000038-140/2019), objetivando apurar notícia oriunda da Câmara Municipal de Barras, segundo a
qual, o Prefeito Municipal de Barras deixou de cumprir o seu dever de enviar aquela casa legislativa os balancetes mensais com os comprovantes
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das despesas do período anterior a maio de 2018.
3.1.633 E-DOC N° 07010083647202041. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000295-089/2020, que versa sobre situação de risco.
3.1.634 E-DOC N° 07010083651202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 88/2019, em Inquérito Civil nº 21/2020( SIMP 984-161/2019), atuação de docente em Educação Física na rede Municipal de EsperantinaPI sem registro no Conselho Competente.
3.1.635 E-DOC N° 07010083655202097. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000848-090/2019, que versa sobre elaboração de planos de carreira.
3.1.634 E-DOC N° 07010083653202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação Procedimento
Administrativo nº 27/2020( SIMP 467-161/2020),para a companhar a situação de extrema negligência familiar vivenciada pelo idoso Francisco
Nascimento.
3.1.635 E-DOC N° 07010083738202086. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP nº 000013-383/2020, averiguar eventual omissão do município de floriano, através de sua secretaria municipal de saúde, que viola
direito de usuária do sistema único de saúde - sus.
3.1.636 E-DOC N° 07010083663202033. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 007/2020(SIMP 001513-310/2019), que versa sobre problemas em estradas vacinais.
3.1.637 E-DOC N° 07010083664202088. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 004/2019 ( SIMP 000396-173/2019), para acompanhar o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal.
3.1.638 E-DOC N° 07010083666202077. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do arquivamento
da Notícia de Fato 000071-370/2020, tendo por objeto acompanhar requerimento de regulação e tratamento médico para o paciente José
Augusto de Sousa.
3.1.639 E-DOC N° 07010083669202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da notícia de
fato nº n 79/2019(SIMP 000337-088/2019), cujo mote é apreciar a contratação de empresa para prestação de serviços de consultas e exames de
videoendoscopia, videocolonoscopia, polipectomia, retossigmoidoscopia, em tese, serviços cobertos pelo SUS em PCEP, o que poderiam
representar prejuízos ao erário.
3.1.640 E-DOC N° 07010083673202079. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 000290-089/2020, que versa sobre assunto sigiloso.
3.1.641 E-DOC N° 07010083740202055. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de Instauração do Procedimento
Administrativo tendo como objetivo apurar os fatos insertos na Notícia de Fato n° 27/2019 (SIMP 000027-140/2019) que tem como fim a apuração
do fornecimento de energia elétrica no bairro São Cristóvão.
3.1.642 E-DOC N° 07010083747202077. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório SIMP nº 001193-177/2019 no Inquérito Civil (IC) nº 32/2020, para investigar possíveis irregularidades na Prestação de
Contas Anual do Hospital Regional Eustáquio Portela (HREP) no Município de Valença do Piauí, no exercício financeiro de 2016.
3.1.643 E-DOC N° 07010083751202035. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato SIMP nº 000060-420/2020, que versa sobre o Covid-19.
3.1.644 E-DOC N° 07010083753202024. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato nº 000009-420/2020, que versa sobre acompanhamento do Covid-19.
3.1.645 E-DOC N° 07010083756202068. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 29/2020( SIMP 000098-109/2020), com o fito de aplicar medidas de proteção aos adolescentes Vitor Manoel Ferreira da Silva e
Rafael Ferreira da Silva que lhes garantam condições para seu integral desenvolvimento, livre de quaisquer formas de negligência ou exploração
3.1.646 E-DOC N° 07010084356202071. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO/PI. Assunto:
comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo de Auxílio nº 28/2019( SIMP 000059- 216/2019), que versa sobre assunto
sigiloso.
3.1.647 E-DOC Nº 07010084357202014. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO/PI. Assunto:
comunicação arquivamento do Procedimento Administrativo de Auxílio nº 09/2020 (SIMP 000021- 216/2020), que versa sobre assunto sigiloso.
3.1.648 E-DOC Nº 07010084358202069. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO/PI. Assunto:
comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo de Auxílio nº 08/2020 (SIMP 000018-216/2020), que versa sobre assunto sigiloso.
3.1.649 E-DOC Nº 07010084359202011. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO/PI. Assunto:
comunicação arquivamento do Procedimento Administrativo de Auxílio nº 07/2017( SIMP 000038- 216/2017), que versa sobre assunto sigiloso.
3.1.650 E-DOC Nº 07010084363202071. Origem: 1ª Grupo Regional de Promotorias Integradas de Teresina/-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP nº 000168-424/2020, que versa sobre falta de aulas remotas.
3.1.651 E-DOC Nº 07010084371202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 017/2020( SIMP 317-156/2020), instaurado para averiguar matéria jornalística no G11, no qual fora abandonado no cemitério
Localizado no Povoado da Prata, zona rural, Altos/PI
3.1.652 E-DOC Nº 07010084370202073. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento exarada nos
autos do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público nº 001/2020( SIMP 000006-085/2020), para apurar e fiscalizar eventual utilização
de recursos públicos municipais para realização de festas e shows artísticos, no pré carnaval e carnaval, de 2020, no município de Corrente/PI,
na eventual pendência de quitação parcial ou integral - dos salários dos servidores públicos municipais, diga-se, efetivos, comissionados e/ou
contratados temporariamente.
3.1.653 E-DOC Nº 07010084376202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato SIMP nº 000166-177/2020, no Procedimento Administrativo nº 62/2020, para fiscalizar e acompanhar o Acordo Extrajudicial,
firmado com o Município de Valença do Piauí, em audiência realizada no dia 06/08/2020, consistente na assunção da obrigação de fazer o
alambrado/rede de proteção na quadra poliesportiva do Bairro Novo Horizonte, na citada cidade, no prazo de 150 (cento e cinquenta).
3.1.654 E-DOC Nº 07010084377202095. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí Tapuio-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Inquérito Civil nº SIMP 000045-177/2019, que versa sobre supostas irregularidades na locação de veículos que teriam sido utilizados
pelo Município de Pimenteiras/PI para o transporte de pessoas para tratamentos de saúde.
3.1.655 E-DOC Nº 07010084382202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato em Procedimento Preparatório nº 34/2020(SIMP 000698-176/2019), que versa sobre apuração das noticiadas irregularidades nas
contas de Gestão da Prefeitura, FUNDEB e FMS do Município de Pimenteiras (Processo TC/015472/2014), atinentes ao exercício financeiro de
2014.
3.1.656 E-DOC Nº 07010084383202042. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 20/2020 (SIMP 000088-174/2020), o qual tem como assunto acompanhar a adoção de medidas preventivas,
mitigadoras e assistenciais em caso de possíveis enchentes no primeiro semestre do ano de 2020 no município de São João da Fronteira.
3.1.657 E-DOC Nº 07010084385202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de converte a Notícia
de Fato, SIMP nº 001062-177/2019 em Procedimento Preparatório, que versa sobre informação de que servidoras efetivas do quadro de pessoal
de Novo Oriente do Piauí/PI (cargo de professora) pertencentes à folha de pagamento dos 60% (sessenta por cento), e não receberam o 1/3 de
férias referente ao ano de 2018, para conhecimento, no intuito de garantir a publicidade da atuação ministerial.
3.1.658 E-DOC Nº 07010084375202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de comunicando de
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arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP nº 000115-080/2020, com o objetivo de promover a capacitação dos reeducandos da
Penitenciária Dom Abel Alonso Nunez, localizada em Bom Jesus-PI.
3.1.659 E-DOC Nº 07010084389202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000115-080/2020, com o objetivo de promover a capacitação dos reeducandos da Penitenciária Dom Abel Alonso
Nunez, localizada em Bom Jesus-PI.
3.1.660 E-DOC Nº 07010084391202099. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 002/2018.000021-063/2018, para apurar eventuais descumprimentos de obrigações assumidas em TAC nº.
004.2018 pelo município de CAMPO MAIOR - PI.
3.1.661 E-DOC Nº 07010084393202088. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
fato nº 000300-325/2020, que versa sobre senhora que precisa de cuidados.
3.1.662 E-DOC Nº 07010084393202088. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 000379-325/2020, 000357-325/2020, 000326-325/2020, 000300-325/2020.
3.1.663 E-DOC Nº 07010085067202098. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Instauração do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000130-101/2020, para garantir a inclusão de Ana Lúcia da Silva, dependente química, na Rede de
Atenção básica de Saúde - CAPS e Assistência Social, com o seu efetivo acompanhamento e tratamento à luz dos princípios da Administração
Pública, a fim de que possa viver com dignidade e respeito.
3.1.664 E-DOC Nº 07010085069202087. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000402-083/2020, que versa sobre suposta vinculação indevida de ex-servidores públicos municipais que mesmo
após um ano fora do cargo para o qual fora contratado continuavam constando no cadastro de pagamento da Prefeitura, e que os não receberam
nada e tiveram o seu auxílio emergencial negado em razão do vínculo indevido/falso.
3.1.665 E-DOC Nº 07010085071202056. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de realização de audiência
Pública virtual, cuja pauta consiste em discutir os aspectos técnicos e de segurança diretamente ligados a retomada dos atendimentos eletivos
disponibilizados na rede pública de saúde diante da situação pandêmica ocasionada pela disseminação do Coronavírus (COVID - 19).
3.1.666 E-DOC Nº 07010085072202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação do arquivamento da Notícia
de Fato nº 009/2020 (SIMP 000291-173/2020), cujo objetivo era apurar a prática de crimes contra a dignidade sexual de adolescentes de 13 e 14
anos de idade.
3.1.667 E-DOC Nº 07010085074202091. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP nº 000.418-083/2020, virtude de aporte nesta Promotoria de Justiça de reclamação da Senhora Auzelice da Cunha Silva, relatando ter
o seu pedido do auxílio emergencial negado, tendo como justificativa estar cadastrada como servidora da Prefeitura Municipal de Corrente,
todavia a mesma alega que já prestou serviço à Prefeitura e atualmente não possui nenhum vínculo com a Administração Municipal.
3.1.668 E-DOC Nº 07010085075202034. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Procedimento Administrativo
nº para fiscalizar e acompanhar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do oder executivo do munício de Nazaré do Piauí.
3.1.669 E-DOC Nº 07010085081202091. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil nº 14/2017( SIMP 000036-033/2017), fim de apurar denúncia que versava sobre o fechamento da Unidade Escolar Helena Aquino,
localizada no Bairro Parque Alvorada, sem consulta à comunidade que usufruía do referido prédio.
3.1.670 E-DOC Nº 07010085073202045. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barros-PI. Assunto: comunicação de comunico a instauração do
Inquérito Civil nº 02/2020( SIMP n° 000059-140/2020), instaurado para investigar o aumento de salário concedido aos vereadores, prefeito, vice
prefeito e secretários para o próximo mandato 2021 a 2024, que foi aprovado pela Câmara Municipal de Barras.
3.1.671 E-DOC Nº 07010085086202014. Origem: 29º Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Comunicação de prorrogação de prazo da
notícia de Fato n° 013/2020( SIMP 000052-030/2020), objetivando apurar possíveis irregularidades na demora para realização de ressonância
em benefício de paciente idoso, através da Rede Pública Municipal de Saúde.
3.1.672 E-DOC Nº 07010085087202069. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato nº 28/2019(SIMP 000276-201/2019),em Inquérito Civil nº 13/2020, que tem como objeto apurar possível fraude em licitação (Tomada de
Preço nº 08/2017) e superfaturamento de pagamentos entre a Prefeitura de Cristino Castro-PI e empresa de manutenção de bombas submersas
e operação de minissistemas de abastecimento d'água.
3.1.673 E-DOC Nº 07010085090202082. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação comunico a conversão do
Procedimento Preparatório n° 066/2019 no Inquérito Civil Público n° 066/2020( SIMP 000200-030/2019), que tem por objeto averiguar possíveis
irregularidades no tratamento dispensado aos pacientes submetidos à internação no Instituto Volta Vida (IVV).
3.1.674 E-DOC Nº 07010085093202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da notícia de fato SIMP nº 00028-264/2018, para fins de apurar possível cumulação irregular de cargo público pelas servidoras Abdallah
Braz Carvalho e Maria do Rosário da Conceição de Sousa, no município de Socorro do Piauí/PI.
3.1.675 E-DOC Nº 07010085094202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí.-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório nº 026/2020( SIMP 000259-030/20190, objetivando apurar irregularidades na demora para marcação de consultas
com psicopedagogo e médicos psiquiatras, na Rede Pública Municipal de Saúde.
3.1.676 E-DOC Nº 07010085097202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de conversão de Notícia
de Fato nº 60/2019( SIMP 000664-201/2019), em Inquérito Civil nº 12/2020, para proteção do patrimônio público.
3.1.677 E-DOC Nº 07010085099202093. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação conversão de Notícia de
Fato nº 78/2019,(SIMP 000845-201/2019), em Inquérito Civil nº 10/2020, que tem como objeto apurar possível irregularidade em licitação
(Tomada de preço nº 11/2017) realizada pela Prefeitura de Cristino Castro-PI.
3.1.679 E-DOC Nº 07010085100202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de
.Origem: 1ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº 000496-237/2018 ,
para fins de apurar pagamentos efetuados pela Conta Caixa superiores ao limite estabelecido, município de Conceição do Canindé/PI.
3.1.680 E-DOC Nº 07010085102202079. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Recomendação do
Procedimento Administrativo nº 91/2020 (SIMP: 000496-174/2020), com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a realização de testagem (teste
rápido ou RT-PCR) de todos os pacientes regulados ou transferidos de toda e qualquer Unidade de Saúde do município de Piracuruca.
3.1.681 E-DOC Nº 07010085103202013. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Recomendação do
Procedimento Administrativo nº 92/2020(SIMP 000497-174/2020), com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a realização de testagem (teste
rápido ou RT-PCR) de todos os pacientes regulados ou transferidos de toda e qualquer Unidade de Saúde do município de São João da
Fronteira.
3.1.682 E-DOC Nº 07010085110202015. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Recomendação do
Procedimento Administrativo nº 93/2020 (SIMP 000498-174/2020), com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a realização de testagem (teste
rápido ou RT-PCR) de todos os pacientes regulados ou transferidos de toda e qualquer Unidade de Saúde do município de São José do Divino.
3.1.683 E-DOC Nº 07010085108202046. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 09/2020 (SIMP 000357-271/2020, com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de
queimadas e incêndios florestais no Município de Guadalupe-PI.
3.1.684 E-DOC Nº 07010084674202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil SIMP nº 000363-262/2018, com a finalidade de fiscalizar/ acompanhar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do
Município de Monsenhor Hipólito-PI.
Página 35

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 788 Disponibilização: Quarta-feira, 20 de Janeiro de 2021 Publicação: Quinta-feira, 21 de Janeiro de 2021

3.1.685 E-DOC Nº 07010084717202088. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícias de Fato SIMP nº 216-240/2020, 235-240/2020, para apurar inexistência do portal especifico para divulgação de gastos com o Covid19.
3.1.686 E-DOC Nº 07010085111202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de recomendações
Procedimento Administrativo nº 09/2020 (SIMP 000357-271/2020), que versa sobre proibição e fiscalização de queimadas.
3.1.687 E-DOC Nº 07010085112202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento Procedimento
Administrativo SIMP 000011-370/2020, com fito de acompanhar as medidas profiláticas necessárias à prevenção/contenção do novo corona vírus
(COVID 19) no município de Aroeiras do Itaim.
3.1.688 E-DOC Nº 07010085114202011. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP nº 001064-361/2020, relatando, em síntese, que os servidores contratados do Hospital Regional Justino Luz de Picos que estão
trabalhando na linha de frente em combate ao COVID-19, estariam há mais de 03 (três) meses sem auferir seus salários.
3.1.689 E-DOC Nº 07010085115202048. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de Recomendação no
Procedimento Administrativo nº 11/2020(000017-140/2020), que visa apurar supostas irregularidades na realização de Procedimentos Cirúrgicos
Eletivos no Hospital Regional Leônidas Melo com a burla da fila de pacientes do sistema e sem a necessária regulação.
3.1.690 E-DOC N° 07010085116202092. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 37/2019 (SIMP 000024-140/2019), com a finalidade de apurar denúncia sobre a situação de vulnerabilidade e
risco social vivenciada pela criança M. A. D. S.
3.1.691 E-DOC N° 07010085119202026. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº SIMP 000543-100/2020, para averiguar possíveis irregularidades praticadas, em tese, pelo município de floriano no pagamento de verbas
rescisórias de servidores contratados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
3.1.692 E-DOC Nº 07010085126202028. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000097-340/2020, que versa sobre crianças em situação vulnerável.
3.1.693 E-DOC Nº 07010085127202072. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 16/2020( SIMP 000192-107/2020), com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais no Município de Colônia-PI
3.1.694 E-DOC Nº 07010085129202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 18/2020( SIMP 000193-107/2020), com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais no Município de São Francisco do Piauí-PI.
3.1.695 E-DOC Nº 07010085130202096. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 20/2020( SIMP 000194-107/2020), com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais no Município de São Francisco do Piauí-PI.
3.1.696 E-DOC Nº 07010085133202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Administrativo nº 024/2020( SIMP 334-156/2020), com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e
incêndios florestais no Município de Altos/PI.
3.1.697 E-DOC Nº 07010085023202068. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
nº 02/2018( SIMP 000113-063/2018), que versa concreta proteção do meio ambiente, pois teria preenchido e comprovado requisitos legais
elencados em Edital publicado pela SEMARH.
3.1.698 E-DOC Nº 07010085152202056. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendações no
Procedimento Administrativo SIMP 000118-101/2020, que versa sobre queimadas.
3.1.699 E-DOC Nº 07010085154202045. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 02/2017 (SIMP 000033-182/2017), que versa sobre fornecimento de medicamentos.
3.1.700 E-DOC Nº 07010085161202047. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 11/2017(SIMP 000138-174/2017), que tem como assunto acompanhar índices de evasão escolar no município de
São João da Fronteira - PI.
3.1.701 E-DOC Nº 07010085160202019. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Inquérito Civil nº 54/2018
(SIMP 000039-033/2018), para apurar suposta carência de transformador de energia no CETI José Amável, o que vem acarretando frequentes
quedas de energia, resultando no comprometimento do funcionamento regular do educandário.
3.1.702 E-DOC Nº 07010085166202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos investigatórios Criminal nº 03/2020 SIMP 000695-191/2019; 13/2019 SIMP 000484-191/2019; 17/2019 SIMP 000536-191/2019;
23/2019 SIMP 000676-191/2019, que versa sobre denúncia.
3.1.703 E-DOC Nº 07010085169202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 023/2020(SIMP 000218-310/2020), para apurar de irregularidades na contratação de escritório de advocacia pelo
município de joão costa.
3.1.704 E-DOC Nº 07010085172202027. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 005/2019 (SIMP 000321-059/2018), para apurar irregularidades com quebra-molas ao longo da estrada entre
José de Freitas e Lagoa Alegre.
3.1.705 E-DOC Nº 07010085173202071. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: comunicação de Procedimento
Administrativo nº 002/2019 (SIMP 000042-059/2019), para acompanhar eventual acordo entre a concessionária de transporte intermunicipal de
José de Freitas e a Associação Municipal de Trabalhadores, Estudantes e Usuários desse Serviço Público quanto à emissão de carteiras, bem
como sobre o preço do deslocamento.
3.1.706 E-DOC Nº 07010085174202016. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: comunicação de instauração dos
Procedimentos Administrativos nº 004/2019 (SIMP 000093-059/2019), 010/2019 (SIMP 000404-059/2018), que versam sobre acompanhamento
de calendário escolar.
3.1.707 E-DOC Nº 07010085176202013. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 128/2019 (SIMP 000481-174/2019), em Procedimento Preparatório nº 29/2020, a qual segue em anexo, com a finalidade de investigar
suposto acúmulo ilegal de cargos públicos do Sr. Daniel de Sousa Lima.
3.1.708 E-DOC Nº 07010085179202049. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 21/2020 (SIMP 000219-182/2020), com o objetivo de acompanhar a implementação de plano operativo
emergencial do Hospital Josefina Getirana Netta e Hospital Santa Cruz, situados no Município de Pedro II.
3.1.708 E-DOC Nº 07010085181202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000132-101/2020, fiscalizar e acompanhar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do
Poder Legislativo do Município de Nazaré do Piauí.
3.1.709 E-DOC Nº 07010085184202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Eleitoral SIMP nº 25-224/2020, que versa sobre medidas de prevenção e controle da disseminação do SARSCoV-2
(COVID-19) para as eleições municipais de 2020.
3.1.710 E-DOC Nº 07010085187202095. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato nº 29/2019 (SIMP 000277-201/2019), em Inquérito Civil nº 14/2020, que versa sobre improbidade administrativo.
3.1.711 E-DOC Nº 07010085189202084. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do
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Inquérito Civil nº 093/2019(SIMP 001154-310/2019), que versa sobre prestação de contas de licitações.
3.1.712 E-DOC Nº 07010085190202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos Administrativo nº 28/2020 (SIMP 248-182/2020), nº 21/2019 (SIMP 100-182/2019), para acompanhar e fiscalizar as Políticas
Públicas na área da Assistência Social durante período da pandemia do COVID-19, nos Municípios de Pedro II.
3.1.713 E-DOC Nº 07010085192202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 04/2020(SIMP 001128-310/2019) que versa sobre suposta situação de vulnerabilidade de adolescente.
3.1.714 E-DOC Nº 07010085200202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos Administrativo nº nº 15/2020 (SIMP 000294-186/2020), nº 006/2020 (SIMP 000233-179/2020),nº 13/2020 (Protocolo 000235179/2020), nº 09/2020 (Protocolo 000236-179/2020).
3.1.715 E-DOC Nº 07010085203202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil n° 98/2019 (SIMP 001168-310/2019), que versa sobre transporte de eleitores.
3.1.716 E-DOC Nº 07010085208202072. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 046/2020 (SIMP 000305-310/2020), que versa sobre suposta utilização de máquinas públicas por empresa privada em
construção realizada no município de João Costa-PI, e descumprimento das orientações e recomendações de isolamento social no período da
covid 19.
3.1.717 E-DOC Nº 07010085209202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 065/2020(SIMP 000358-310/2020), que versa sobre não fornecimento adequado de aos profissionais de saúde.
3.1.718 E-DOC Nº 07010085210202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 125/2020( SIMP 000134-101/2020), que versa sobre serviço de qualidade no sus.
3.1.719 E-DOC Nº 07010085212202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
atendimento ao Público nº SIMP 000613-083/2020, que versa sobre notícia de atual diretora geral do Hospital Regional Justino Luz em Picos/PI,
uma pessoa que não está apta a exerce um cargo de tanta importância, a mesma foi um fracasso em outra gestão sendo diretora do Hospital de
Corrente.
3.1.720 E-DOC Nº 07010085211202096. Origem: Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 087/2020(SIMP 000435-310/2020), que versa sobre não pagamento pelo município de são joão do piauí dos salários dos
bombeiros civis contratados em abril de 2020 para trabalharem nas barreiras sanitárias.
3.1.721 E-DOC Nº 07010085213202085. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 069/2020 (SIMP 000390-310/2020) que versa sobre realização de uma missa com aglomeração no município de nova santa rita no
período de isolamento social.
3.1.722 E-DOC Nº 07010085214202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de Atendimento ao Público
SIMP nº 002373-369/2020, em vista a notícia de que o estabelecimento comercial F & S COMERCIAL LTDA possui filial que, de acordo com a
reclamação de Carlos Alberto Fontenelle de Castro Filho, realiza a emissão de ruídos em desacordo com a lei supracitada, prejudicando a ele e a
sua mãe, que são doentes.
3.1.723 E-DOC Nº 07010085217202063. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 107/2020 (SIMP 000502-310/2020), que versa sobre Bombas não estouradas da rajada ocorrida no dia 04 de julho de 2020
espalhadas pela praça de eventos.
3.1.724 E-DOC Nº 07010085218202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 025/2020 (SIMP 338-156/2020), a Prefeita Municipal de Altos estaria ferindo o princípio da publicidade ao não colocar placas de
identificação referentes às obras públicas realizadas no Município.
3.1.725 E-DOC Nº 07010085221202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação do arquivamento da Notícia de
Fato nº 039/2020( SIMP 84-156/2020), que versa sobre denúncia.
3.1.726 E-DOC Nº 07010085222202076. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de comunicar arquivamento da
Notícia de Fato nº 040/2020 (SIMP 83-156/2020), que versa sobre denúncia.
3.1.727 E-DOC Nº 07010085225202018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 99/2020 (SIMP 000531-174/2020), com a finalidade de apurar fornecimento/comercialização de produtos
impróprios ao consumo no estabelecimento Francisco Giliardi de Sousa.
3.1.728 E-DOC Nº 07010085224202065. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 140/2019 (SIMP 001864-310/2019), para acompanhar concurso público de João Costa.
3.1.729 E-DOC Nº 07010085229202098. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação da instauração do
Procedimento Administrativo nº 19/2020 (SIMP 000485-246/2020), com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a ocorrência de
queimadas e incêndios florestais no Município de Luzilândia-PI.
3.1.730 E-DOC Nº 07010085230202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 40/2020 (SIMP 000044- 062/2020), cujo objeto trata-se da inscrição e realização de sorteio de vagas para as
turmas do Pré II da Educação Infantil e uma turma do 1º Ano do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais.
3.1.731 E-DOC Nº 07010085227202015. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 05/2020 em Procedimento Preparatório nº 18/2020( SIMP 000043-174/2020), que versa sobre exploração sexual.
3.1.732 E-DOC Nº 07010085236202091. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 36/2020( SIMP 000306- 308/2020), que versa sobre necessidade de urgência da substituição de um marcapasso.
3.1.733 E-DOC Nº 07010085239202023. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos Administrativos nº 43/2020 (SIMP n° 000053-140/2020), nº 21/2018 (SIMP n° 000069-140/2018), 10/2020 (SIMP n° 000080138/2020), 58/2019 (SIMP nº 000047- 140/2019) e 70/2019 (SIMP n° 000059-140/2019).
3.1.734 E-DOC Nº 07010085238202089. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil SIMP nº 000222-236/2018, para apurar possíveis irregularidades cometidas pelo então Presidente da Câmara Municipal de
Joaquim Pires. Sr. Mariano Pereira de Sousa.
3.1.735 E-DOC Nº 07010085242202047. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº nº 129/2019(SIMP 000847-310/2019), com o objetivo de acompanhar situação de possível vulnerabilidade de
adolescentes.
3.1.736 E-DOC Nº 07010085243202091. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil nº 01/2016 (SIMP 000184-029/2016), que versa sobre falta de acessibilidade (calçamento e pavimentação asfáltica) em vias públicas de
bairros de Teresina.
3.1.737 E-DOC Nº 07010085247202071. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de Inquérito Civil nº 13/2020(
SIMP 000064-138/2020), no bojo do qual foi celebrado Termo de Ajustamento de Conduta com os investigados Gerson Costas Freitas e Jucélio
de Carvalho Borges.
3.1.738 E-DOC Nº 07010085250202093. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 13/2019 (SIMP 000097-174/2020), em Procedimento Preparatório nº 28/2020, com a finalidade de investigar a omissão do executivo
municipal de São João da Fronteira no repasse do abono salarial advindo do fundo PIS/PASEP aos conselheiros tutelares que atendam as
condições do art. 9º da Lei nº 7.998/1990.
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3.1.739 E-DOC Nº 07010085244202036. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação da instauração do
Procedimento Preparatório Eleitoral nº 01/2020 (SIMP 000001-098/2020), cujo escopo é apurar a prática de propaganda eleitoral antecipada
ilícita pelo pré-candidato a vereador neste município de São Raimundo Nonato, Victor Paixão Ribeiro Silveira.
3.1.740 E-DOC Nº 07010085266202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca- PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 96/2020 (SIMP 000525-174/2020), com a finalidade de acompanhar as políticas públicas para prevenção de
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no município de Piracuruca, no ano de 2020.
3.1.741 E-DOC Nº 0701008525420207. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 132/2019 (SIMP 000156-033/2019), aberta com base em Termo de Declaração prestado por Sérgio Fernandes Ibiapina Rufino, sobre
suposto remanejamento dos alunos do EJA da E. M. Marcílio Rangel para a E. M. Valter Alencar, o que traria prejuízo aos estudantes em razão
da distância.
3.1.742 E-DOC Nº 07010085269202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n.º 017/2019 (SIMP 000002-107/2019), que visa apurar possíveis irregularidades no transporte público escolar do município de São
Francisco do Piauí.
3.1.743 E-DOC Nº 07010085271202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 13/2020 (SIMP 000778-368/2020), que versa sobre situação de risco.
3.1.744 E-DOC Nº 07010085268202095. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado- GAECO/PI. Assunto:
comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo nº nº 08/2019( SIMP 000023-216/2019), 10/2020( SIMP 000022-216/2020), que
versa sobre assunto sigiloso.
3.1.745 E-DOC Nº 07010085273202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Matias Olímpio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Inquéritos Civis Públicos nº 13/2018(SIMP 000700-229/2018) e nº 14/2018 (SIMP 000701-229/2018), para fiscalizar/acompanhar o plano
municipal de atendimento socioeducativo.
3.1.742 E-DOC Nº 07010085274202042. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 15/2020 (SIMP 000780-368/2020), que versa sobre situação de risco de idosa
3.1.743 E-DOC Nº 07010085264202015. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório Eleitoral nº 01/2020 (SIMP 000011-099/2020), que versa sobre prática de propaganda eleitoral irregular.
3.1.744 E-DOC Nº 07010085276202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 16/2020 (SIMP 000781-368/2020),que versa sobre situação de risco vivenciada pelos idosos Clemente José de
Sousa e Maria Ribeiro, de 108 e 94 anos de idade.
3.1.745 E-DOC Nº 07010085283202033. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 98/2020 (SIMP 000528-174/2020), com a finalidade de acompanhar as políticas públicas para prevenção de
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no município de São José do Divino, no ano de 2020.
3.1.746 E-DOC Nº 07010085281202044. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento instauração
do Procedimento Administrativo nº 97/2020 (SIMP 000527-174/2020), com a finalidade de acompanhar as políticas públicas para prevenção de
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no município de São João da Fronteira, no ano de 2020.
3.1.747 E-DOC Nº 07010085285202022. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 44/2020( SIMP 000801-138/2020), que versa sobre criança em situação de risco.
3.1.748 E-DOC Nº 07010085287202011. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato n° 016/2020( SIMP 000077-030/2020), objetivando apurar possíveis irregularidades quanto ao atendimento dispensado por
profissional de saúde lotada na UBS Dr. Felipe Eulálio de Pádua - Promorar.
3.1.749 E-DOC Nº 07010085288202066. Origem: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da atividade Policial- GACEP/PI. Assunto:
comunicação de instauração do Procedimento Administrativo o nº 17/2020( SIMP 000107-225/2020), que versa sobre saúde mental.
3.1.750 E-DOC Nº 07010085294202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento das
Notícias de Fato nº 000408-325/2020, 000409-325/2020, 000431-325/2020, 000425-325/2020, 000415-325/2020, 000427-325/2020, 000430325/2020, que versam sobre notícias.
3.1.751 E-DOC Nº 07010085295202068. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato nº 015/2020( SIMP 000073-030/2020), objetivando apurar possíveis irregularidades quanto a demora injustificada na marcação
do exame de ressonância magnética, através da Rede Pública Municipal de Saúde.
3.1.752 E-DOC Nº 07010085296202011. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório n° 067/2019 no Inquérito Civil n° 067/2020( SIMP 000122-030/2019), que tem por objeto viabilizar atendimento
psiquiátrico a um paciente dependente químico e com problemas psiquiátricos, através da Rede Pública Municipal de Saúde.
3.1.753 E-DOC Nº 07010085298202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento das
Notícias de Fato nº 000410-325/2020, 000411-325/2020, 000417-325/2020, 000412-325/2020, 000413-325/2020, 000448-325/2020, 000428325/2020, que versam sobre notícias.
3.1.754 E-DOC Nº 07010085299202046. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 14.2020( SIMP 000073-292/2020), para 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 Vila Nova do Piauí.
3.1.755 E-DOC Nº 07010085300202032. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barros-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n° 50/2020( SIMP 000064-140/2020), para o acompanhamento do cumprimento das cláusulas dos Termos de Ajustamento de
Conduta celebrados no âmbito da Promotoria de Justiça de Barras.
3.1.756 E-DOC Nº 07010085301202087. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
nº 276/2019 em Procedimento Administrativo nº 027/2020 (SIMP 726-156/2019), Inquérito Civil nº 012/2020 (SIMP 689-156/2019), que versa
sobre suposta cobrança diferenciada dos moradores do Res. Pref. Cézar Leal, localizado no município de Altos, pela AGESPISA.
3.1.757 E-DOC Nº 07010085305202065. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 2.2020 (SIMP 000071-292/2020), para acompanhar e fiscalizar a continuidade do fornecimento de alimentação
escolar durante a suspensão das aulas no período da pandemia da COVID-19 no município de Francisco Macedo - PI.
3.1.758 E-DOC Nº 07010085306202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 11.2020 (SIMP 000070-292/2020), instaurado para 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 Padre Marcos - PI.
3.1.759 E-DOC Nº 07010085307202054. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 20/2020 (SIMP 000096-292/2020), instaurado para acompanhar a regulamentação, pelos municípios de Padre
Marcos, Belém do Piauí, Francisco Macedo e Vila Nova do Piauí, do horário de funcionamento de seus respectivos Conselhos Tutelares no
período de pandemia do COVID - 19.
3.1.760 E-DOC Nº 07010085308202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendação do
Procedimento Administrativo Eleitoral 000006-224/2020, que versa sobre irregularidade eleitoral.
3.1.761 E-DOC Nº 07010085309202043. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de conversão de Notícia
de Fato nº 51/2019, em Procedimento Investigatório Criminal nº 002/2020 1/2019 (SIMP: 000587- 201/2019, com a finalidade apurar a ocorrência
de infrações penais de iniciativa pública.
3.1.762 E-DOC Nº 07010085311202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de declínio de atribuição do
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Procedimento Administrativo nº SIMP 002095-369/2020, que versa sobre maus tratos.
3.1.763 E-DOC Nº 07010085312202067. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação do arquivamento do
Procedimento Administrativo nº SIMP 000151-340/2019, que versa sobre processo sigiloso.
3.1.764 E-DOC Nº 07010085313202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 25/2020( SIMP 001067-199/2020), que versa sobre violência contra adolescente.
3.1.765 E-DOC Nº 07010085325202036. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato nº 15/2020( SIMP 000073-030/20200, apurar possíveis irregularidades quanto a demora injustificada na marcação do exame de
ressonância magnética, através da rede pública municipal de saúde.
3.1.766 E-DOC Nº 07010085326202081. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório nº 17/2020 (SIMP 000099-030/2020), apurar irregularidades na UBS alto da ressurreição que evidenciam o
descumprimento de normas técnicas de enfrentamento a Covid-19.
3.1.767 E-DOC Nº 07010085331202093. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação a conversão do Procedimento
Preparatório n° 046/2019 no Inquérito Civil Público n° 046/2019( SIMP 000084-030/2019), para apurar possíveis irregularidades na não
dispensação de passe livre à paciente que possui deficiência visual.
3.1.768 E-DOC Nº 07010085332202038. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação do arquivamento da Notícia
de Fato n° 021/2020( SIMP 000098- 030/2020), com a finalidade de apurar possíveis irregularidades no atendimento de urgência dispensado por
uma equipe do SAMU Teresina a um paciente autista em situação de crise.
3.1.769 E-DOC Nº 07010085339202051. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório nº 004/2020( SIMP 000166-030/2019), apurar irregularidades quanto à demora para marcação de médico
cardiologista a paciente idoso, cardíaco, diabético e hipertenso, na rede pública municipal de saúde.
3.1.770 E-DOC Nº 07010085363202099. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
nº 01/2020 (SIMP 000387-107/2019), com o fito verificar os devidos licenciamentos para funcionamento e revenda de combustível pelo
empreendimento denominado Posto QK, no município de São Francisco do Piauí/PI, bem como o licenciamento para o armazenamento e
comercialização de GLP.
3.1.771 E-DOC Nº 07010085364202033. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 15/2020 (SIMP 000440-201/2020), que versa sobre improbidade administrativo.
3.1.772 E-DOC Nº 07010085367202077. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato n° 215/2019, no Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público n° 018/2020 (SIMP 001862-310/2019), que versa sobre
denúncia de suposto descumprimento do art. 90 da Constituição do Estado do Piauí e da Instrução Normativa nº 02/2014 do Tribunal de Contas
do Estado do Piauí.
3.1.773 E-DOC Nº 07010085371202035. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
nº 104/2019 (SIMP 000664-143/2019), em inquérito civil Apurar suposta prática de improbidade administrativa na prestação das contas referente
ao exercício financeiro de 2010.
3.1.774 E-DOC Nº 07010085372202081. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Administrativo nº 21/2020 (SIMP 000596-143/2019), tendo por objeto apurar denúncia de abuso financeiro e negligência contra pessoa idosa.
3.1.775 E-DOC Nº 07010085373202024. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
nº 106/2019 (SIMP 000721-143/2019),que versa sobre assunto sigiloso.
3.1.776 E-DOC Nº 07010085376202068. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação da Notícia de Fato, em
Procedimento Administrativo nº 100/2019 (SIMP 000660-143/2019), instaurada o fim de apurar suposto descaso do Município de União com o
Posto de Saúde Luiz Pinheiro, o qual encontrava-se sem manutenção, reparação e limpeza, podendo causar riscos aos servidores lotados no
posto e a população em geral.
3.1.777 E-DOC Nº 07010085380202026. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 05/2020 (SIMP 000006-033/2020), sobre suposta suspensão do transporte escolar fornecido aos alunos dos Povoados Santa Luz,
Boqueirão, Palmeira, Centro de Santa Luz e Campestre até a E. M. Laurindo de Castro.
3.1.778 E-DOC Nº 07010085388202092. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 07/2020 (SIMP 000137-168/2020), a partir da conversão da Notícia de Fato nº 67/2020, para apurar legalidade de contratos
firmados pelo município de Elesbão Veloso no ano de 2017.
3.1.779 E-DOC Nº 07010085394202041. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de indeferimento do
Atendimento ao Público SIMP nº 002262-369/2020, que versa sobre falta de estorno.
3.1.780 E-DOC Nº 07010085395202094. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 000286-184/2020, que versa sobre gastos no combate ao Covid-19.
3.1.781 E-DOC Nº 07010085396202039. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Conversão de Notícia de
Fato em Procedimento Preparatório( SIMP 002506-100/2019), para averiguar irregularidades na manutenção da Escola Pública Municipal
"Ribamar Leal", da rede de Floriano.
3.1.782 E-DOC Nº 07010085400202069. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 022/2020 (SIMP 000570-310/2020), que versa sobre prestação de contas do Município de Lagoa do Barro do Piauí TC/005182/2015, relativo ao exercício financeiro de 2015.
3.1.783 E-DOC Nº 07010085402202058. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendação no
Procedimento administrativa nº 99/2020(SIMP 000035-101/2020), que versa sobre enfrentamento do Covid-19.
3.1.784 E-DOC Nº 07010085409202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de recomendação no
Inquérito Civil nº 38/2020( SIMP 000033-342/2018), que versa sobre Fiscalizar/acompanhar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do
Município de Santo Inácio do Piauí.
3.1.785 E-DOC Nº 07010085410202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 04/2018 (SIMP 000282-174/2018), o qual tem como finalidade apurar notícia de má estrutura escolar no colégio
municipal Antônio Rodrigues de Brito.
3.1.786 E-DOC Nº 07010085411202049. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 07/2017 (SIMP 000058-107/2016), com o fito de apurar supostas irregularidades quanto aos beneficiários de casas populares no
município de São Francisco do Piauí-PI.
3.1.787 E-DOC Nº 07010085414202082. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Conversão de Notícia de
Fato em Inquérito Civil Público( SIMP 000290-101/2019), para averiguar a existência de aumento da despesa com pessoal expedido pelo atual
gestor do Município de Arraial, Numas Pereira Porto, nos cento e oitenta e dias anteriores ao final do seu mandato (2012).
3.1.788 E-DOC Nº 07010085416202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
conversão da Notícia de Fato em Inquérito Civil nº 000264-237/2019, para fins de apurar a ultrapassagem do limite de gastos previsto pela Lei de
Responsabilidade Fiscal pelo município de Simplício Mendes/PI.
3.1.789 E-DOC Nº 07010085423202073. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento preparatório SIMP nº 00010-161/2020 Averiguar a legalidade dos procedimentos licitatórios que precederam a celebração dos
contratos firmados entre, F Rodrigues Feiras e Eventos Ltda, F R SILVA Costa e Cia Ltda EPP, Ivone Eventos Eirelli, Thiago S da Silva e o
Município de Esperantina-PI, no exercício de 2019.
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3.1.790 E-DOC Nº 07010085427202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação da instauração do
Procedimento Investigatório Criminal nº 005/2020 (SIMP 000366-173/2020), cujo escopo é investigar a prática do crime de lesão corporal contra
idoso.
3.1.791 E-DOC Nº 07010085430202075. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Conversão de
Notícia Fato SIMP n° 000388-237/2019 em Inquérito Civil Público n° 000388-237/2019, para fins de apurar a omissão na disponibilização e
divulgação, por meios eletrônicos de acesso ao público, das informações exigidas em lei para fins de transparência da gestão política em São
Francisco de Assis do Piauí/PI.
3.1.792 E-DOC Nº 07010085436202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação da
Notícia de Fato nº 54/2020( SIMP 000305-191/2020), possível prática de atos infracionais análogos ao crime disposto no artigo 129, caput, do
Código Penal, por parte do adolescente T. R. B., em concurso com crimes tipificados no art. 129.
3.1.793 E-DOC Nº 07010085437202097. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
inquérito Civil nº 003/2019(SIMP 000047-156/2019), nas tarifas cobradas na linha Teresina/Altos prestada pela Empresa Expresso Barroso.
3.1.794 E-DOC Nº 07010085438202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação da
Notícia de Fato nº 48/2020( SIMP 000261-191/2020), relatando suposto ato infracional análogo ao crime de furto qualificado pelo adolescente
Marrone de Sousa Santos, na data de 07/07/2020, no Município de São João do Piauí-PI.
3.1.795 E-DOC Nº 07010085439202086. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendação no
Procedimento Administrativa nº 100/2020( SIMP 000036-101/2020), para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, de
importância internacional, decorrente do novo coronavírus.
3.1.796 E-DOC Nº 07010085442202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendação do
Procedimento Administrativa n° 33/2020(SIMP 000049-101/2019), que versa sobre irregularidades administrativas na contratação de advogados
e/ou escritórios de advocacia para a prestação de serviços jurídicos para a Câmara.
3.1.797 E-DOC Nº 07010085444202099. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento nº
016/2020(SIMP 000146-310/2020), que versa sobre irregularidades no concurso público de são joão do piauí quanto ao cargo de engenheiro civil.
3.1.798 E-DOC Nº 07010085443202044. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 020/2020(SIMP 000150-310/2020), que versa sobre atraso no décimo terceiro salário.
3.1.799 E-DOC Nº 07010085445202033. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendação no
Procedimento Administrativo nº 101/2020( SIMP 000038-101/2020), para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, de
importância internacional, decorrente do novo coronavírus.
3.1.800 E-DOC Nº 07010085446202088.Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 212/2019(SIMP 001859-310/2019), que versa sobre suposta situação de nepotismo.
3.1.801 E-DOC Nº 07010085447202022. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendação no
procedimento administrativo n° 37/2020,(SIMP 000044-101/2019), para apuração de irregularidades administrativas na contratação de advogados
e/ou escritórios de advocacia para a prestação de serviços jurídicos para o Município.
3.1.802 E-DOC Nº 07010085448202077. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 124/2020(SIMP 000565-310/2020, que versa sobre acúmulo de lixo e espaço utilizado por usuários de drogas em
terreno abandonado pela empresa telemar.
3.1.803 E-DOC Nº 07010085449202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação da prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº SIMP 000261-310/2020)- que versa sobre suposta prática de nepotismo.
3.1.804 E-DOC Nº 07010085451202091. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação instauração do Inquérito Civil n°
14/2019( SIMP 000116-140/2019), instaurado para analisar se as irregularidades identificadas na prestação de contas relativa ao exercício
financeiro do ano de 2016 feita pelo ex-prefeito, José Araújo Resende, caracterizam ato de improbidade administrativa.
3.1.805 E-DOC Nº 07010085454202024. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil SIMP nº 000010-101/2015, para averiguar irregularidades nas nomeações de servidores públicos para o Hospital Regional Tibério Nunes HRTN.
3.1.806 E-DOC Nº 07010085455202079. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Beneditinos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 00095-151/2019, que versa sobre suposto exercício ilegal de magistério na matéria de educação física em unidades da rede
municipal de ensino da cidade de Beneditinos-PI.
3.1.807 E-DOC Nº 07010085456202013. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP nº 000188-310/2020, que versa sobre Suposta situação de vulnerabilidade de adolescente.
3.1.808 E-DOC Nº 07010085471202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº12/2020 ( SIMP 000200-267/2020), que visa fiscalizar a efetiva aplicação dos recursos públicos no combate e
prevenção ao COVID-19 pelo Município de Isaías Coelho-PI, e de dar maior transparência dos gastos realizados para este fim.
3.1.809 E-DOC Nº 07010085472202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório em Inquérito Civil nº 126/2020 (SIMP 000277-101/2019), para averiguar a ocorrência de possíveis irregularidades na celebração de
Convênio firmado pela Prefeitura de Floriano com a Associação Casa de Recuperação Peniel.
3.1.810 E-DOC Nº 07010085473202051. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 44/2019 (SIMP 000087-029/2019), que versa sobre idosos em situação vulnerável.
3.1.811 E-DOC Nº 07010085475202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos Administrativos nº 02/2020( SIMP 000184-179/2020), 03/2020 (SIMP 000186-179/2020), 04/2020( SIMP 000185-179/2020),
05/2020 (SIMP 000187-179/2020), SIMP nº 00021-421/2020, que versam sobre notícias.
3.1.812 E-DOC Nº 07010085479202028. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo eleitoral nº SIMP 000033-296/2020, visando fiscalizar o cumprimento da regra constante.
3.1.813 E-DOC Nº 07010085481202013. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº SIMP 000012-383/2020, para prevenção e tratamento dos povos indígenas e comunidades tradicionais e todos os segmentos que os
compõem, inclusive a disponibilidade de acesso a UTIs, frente à pandemia do Coronavírus.
3.1.814 E-DOC Nº 07010085482202041. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato nº 29/2020( SIMP 000108-030/2020), objetivando apurar a negativa de acompanhamento regular por profissional da UBS Parque
Pioneiro a uma paciente idosa e acamada.
3.1.815 E-DOC Nº 07010085486202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Capitão de Campos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato Eleitoral nº 03/2020 (SIMP 000033-320/2020), que versa sobre prática ilícita eleitoral.
3.1.816 E-DOC Nº 07010085488202019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 000579-083/2020, noticiando a queima de lixo em residência de cidadão daquela urbe em desrespeito ao Código de Posturas municipal.
3.1.817 E-DOC Nº 07010085489202063. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP nº 000370-083/2020, qual notícia possível omissão do Gestor Municipal em manter em boas condições o patrimônio público onde
funcionava unidade do CRAS da Localidade Santa Marta, zona rural do município de Corrente/PI.
3.1.818 E-DOC Nº 07010085493202021. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 041/2019(SIMP 000417-310/2018), para apurar supostas irregularidades em obra de abastecimento de água nas
localidades de Capim Grosso, Curral Velho, Agrovila II e Estreito.
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3.1.819 E-DOC Nº 07010085495202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato em Procedimento investigatório Criminal nº 001/2020 (SIMP 000230-201/2019), que versa sobre infração IBAMA.
3.1.820 E-DOC Nº 07010085497202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório Eleitoral que tramita sob SIMP nº 000014-351/2020, com o fito de investigar e apurar possíveis condutas ilícitas e de
abuso de poder econômico e político por parte do Deputado Federal Fábio Abreu Costa, que estaria, supostamente, usando a máquina pública
estadual para arrecadar, desviar e usar recursos públicos em sua campanha eleitoral.
3.1.821 E-DOC Nº 07010085498202054. Origem: 15ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório Eleitoral que( SIMP 000015-351/2020), para investigar e apurar possíveis abuso de poder político e econômico e
prática de conduta vedada aos agentes públicos em ano eleitoral por parte do Dep. Federal Fábio Abreu Costa e por parte de Manoel Messias,
pré-candidato a vereador.
3.1.822 E-DOC Nº 07010085499202015. Origem: 15ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório Eleitoral SIMP nº 000016-351/2020, com o fito de investigar e apurar possíveis condutas ilícitas e de abuso de poder
político por parte do Governador do Estado do Piauí José Wellington Barroso de Araújo Dias, que estaria, supostamente, usando de seu poder
político como Governador para beneficiar candidatos aliados políticos.
3.1.823 E-DOC Nº 07010085500202095. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 35/2019 (SIMP 000495-368/2019), foi instaurado para sanar possível situação de risco vivenciada pelo idoso
Marcos José de Sousa.
3.1.824 E-DOC Nº 07010085496202065. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 031/2020 (SIMP 000112- 030/2020), que tem como objetivo apurar irregularidades quanto à demora para transferência de paciente
com quadro de prolapso uterino, rompimento de cisto uterino ou mioma, infecção e sangramento, internada no Hospital do Satélite, para o
Hospital Universitário (H.U).
3.1.825 E-DOC Nº 07010085501202031. Origem: 15ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório Eleitoral de SIMP nº 000009- 351/2020, tendo por finalidade apurar a distribuição de cestas básicas de alimentos no
residencial Jacinta Andrade, pela agência de desenvolvimento da habitação do estado do piauí (adh).
3.1.826 E-DOC Nº 07010085502202084. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 047/2020 (SIMP 000041-063/2020), para apurar a notícia de ter o município de Campo Maior publicado o Aviso de Chamada
Pública nº 002/2020, no valor de R$3.439.249,50(três milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta
centavos), sem qualquer especificação do objeto
3.1.827 E-DOC Nº 07010085505202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendação de nº
102/2020( SIMP 000039-101/2020), situação de emergência em saúde pública, de importância internacional, decorrente do novo Coronavírus
(COVID-19).
3.1.828 E-DOC Nº 07010085511202075. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Procedimento Preparatório de
Inquérito Civil nº 36/2020( SIMP 000155-107/2020), com o fito de apurar possíveis atos de improbidade administrativa praticados pela senhora
Lúcia de Fátima Barroso Moura de Abreu Sá, Prefeita do Município de Colônia do Piauí-PI.
3.1.829 E-DOC Nº 07010085512202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação da prorrogação de
prazo da Notícia de fato nº 083/2020(SIMP 000428-310/2020), que versa sobre situação de vulnerabilidade social de Vilaneide gomes da cruz e
sua família.
3.1.830 E-DOC Nº 07010085515202053. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação do arquivamento
do Procedimento Administrativo SIMP nº 000168-240/2020, em favor da criança J.L.S.R., dentro das possibilidades de quem tem o dever jurídico
de prestar os alimentos
3.1.831 E-DOC Nº 07010085514202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
SIMP n° 000040-081/2017, para apurar suposto "débito com a AGESPISA no valor de R$ 33.182,27 (trinta e três mil e cento e oitenta e dois reais
e vinte e sete centavos)" no âmbito do Município de Redenção do Gurgueia.
3.1.832 E-DOC Nº 07010085519202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de Conversão da Notícia de
Fato nº 32/2020 (SIMP 000197-203/2020), em Inquérito Civil Público nº 01/2020, para apuração de contratações irregularidades.
3.1.833 E-DOC Nº 07010085580202089. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato nº 14/2020( SIMP 000265-267/2020) com o fito de apurar representação formulada pelos vereadores da cidade de Isaías CoelhoPI que delatam, em síntese, possíveis irregularidades na folha de pagamento de servidores nomeados recentemente pelo concurso público
realizado no ano de 2011.
3.1.834 E-DOC Nº 07010085582202078. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 024/2020 (SIMP 000219-310/2020), suposta irregularidade em licitação para serviço de coffe break no município de João
Costa.
3.1.835 E-DOC Nº 07010085586202056. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 040/2020( SIMP 000281-107/2019), que versa sobre nepotismo.
3.1.836 E-DOC Nº 07010085588202045. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 102/2020 (SIMP 000492-310/2020), realização de um uma "live com show beneficente" no estabelecimento divino living.
3.1.837 E-DOC Nº 07010085589202091. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de fato nº 122/2020 (SIMP 000537-310/2020) - que versa sobre fechamento do conselho tutelar de são joão do Piauí por tempo
indeterminado em razão de atendimento a criança testada positivo para covid-19.
3.1.838 E-DOC Nº Nº 07010085590202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de fato nº 034/2020 (SIMP 000264-310/2020), com o objeto suposta irregularidade no concurso público de joão costa.
3.1.839 E-DOC Nº 07010085591202069. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº nº 55/2019-B( SIMP 000336-089/2019), com fito de acompanhar o adolescente Cleiton Moreira da Silva.
3.1.840 E-DOC Nº 07010085592202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 19/2020 (SIMP 000149-310/2020), com o objeto supostas irregularidades em licitação - coffe break.
3.1.741 E-DOC Nº 07010085594202019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Procedimento Preparatório nº 31/2020 (SIMP: 000549-174/2020), medidas sanitárias quanto a prevenção e/ou proliferação do coronavírus.
3.1.842 E-DOC Nº 07010085602202019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 01/2020( SIMP 000003-417/2020), que versa sobre medidas de proteção conta o coronavírus em maternidade.
3.1.843 E-DOC Nº 07010085611202018. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo o nº 33/2020( SIMP 000130-109/2020), com o fito de apurar prática de abuso sexual infantil envolvendo as crianças.
3.1.844 E-DOC Nº 07010085612202046. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do inquérito
Civil n° 02/2019( SIMP 000246-206/2019), para apurar possível lesão coletiva a consumidores praticada pelo Instituto Educacional Kairó.
3.1.845 E-DOC Nº 07010078762202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo n°28/2020( SIMP 000166-206/2020), com o objetivo de acompanhar o controle e prevenção de proliferação do coronavírus no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) sob gestão da Secretaria de Saúde do Município de Uruçuí-PI.
3.1.846 E-DOC Nº 07010085615202081. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Inquérito Civil nº 38/2020(
SIMP 000092-107/2020), com o fito de apurar possíveis irregularidades praticadas pelo município de Oeiras/PI.
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3.1.847 E-DOC Nº 07010085617202079. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São joão do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
notícia de Fato nº 136/2020 (SIMP 000642-310/2020), com o objeto de realização de um uma "live com show beneficente".
3.1.848 E-DOC Nº 07010085618202013. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 032/2018 (SIMP 000765-310/2018), com o objetivo de acompanhar situação de possível vulnerabilidade de
adolescente.
3.1.849 E-DOC Nº 07010085619202068. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
procedimento Administrativo nº 126.2019 (SIMP 000859-310/2019), com o objeto de acompanhar situação de possível vulnerabilidade de
adolescente.
3.1.850 E-DOC Nº 07010085627202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato SIMP nº 000479-369/2019, que versa sobre denúncia de supostas práticas delituosas perpetradas pela mãe, Socorro Noiola,
contra a filha.
3.1.851 E-DOC Nº 07010085634202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil nº 33/2018, SIMP n° 000541-206/2018, para apurar contratação de empresa para locação de veículos.
3.1.852 E-DOC Nº 07010085640202063. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP nº 000980-361/2020, para apuração de denúncias.
3.1.853 E-DOC Nº 07010085648202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação da conversão da
Notícia de Fato SIMP nº 000370-237/2019, para acompanhar as etapas de realização do certame para investidura de servidores públicos em
cargos públicos no município de Bela Vista do Piauí.
3.1.854 E-DOC Nº 07010085651202043. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 37/2020 (SIMP 000414-174/2020), em Inquérito Civil nº 32/2020, com a finalidade de investigar irregularidades na compra, venda e
registro do imóvel Piçarreira.
3.1.855 E-DOC Nº 07010085653202032. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório nº 019/2020( SIMP 001926-310/2019), que versa sobre improbidade administrativa.
3.1.856 E-DOC Nº 07010085656202076. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 029/2020( SIMP 346-156/20200, com o fito de acompanhar o cumprimento dos Decretos Estaduais voltados ao enfrentamento
da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).
3.1.857 E-DOC Nº 07010085659202018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 51/2020( SIMP 001112-138/2020), instaurado para acompanhar o caso do usuário do SUS, Carlos Alberto Gomes, com o fim de
delimitar as providências adequadas para lhe garantir o pleno acesso a saúde e as responsabilidades dos poderes públicos municipal e/ou
estadual.
3.1.858 E-DOC Nº 07010085664202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação a instauração do
Procedimento Administrativo nº 11/2020 (SIMP 0000290-203/2020), que versa sobre idoso em situação de vulnerabilidade.
3.1.859 E-DOC Nº 07010085662202023. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 012/2020 (SIMP 000363-173/2020), que versa sobre suposta violência doméstica.
3.1.860 E-DOC Nº 07010085667202056. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000474-240/2019, para apurar ocorrência de crime.
3.1.861 E-DOC Nº 07010085670202071. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo SIMP
000013-281/2017, para acompanhar o andamento do Inquérito Policial nº 003.761/2017, para apurar o crime de homicídio contra Wesley de
Almeida Sousa.
3.1.862 E-DOC Nº 07010085671202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de prorrogação o
Procedimento Administrativo nº 47/2020 (SIMP 000196-174/2020), que tem como assunto acompanhar as medidas profiláticas necessárias à
prevenção/contenção da COVID-19.
3.1.863 E-DOC Nº 07010085672202069. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação da Notícia de Fato
SIMP nº 000241-240/2020, para apuração de crime.
3.1.864 E-DOC Nº 07010085674202058. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório n° 16/2019 em Inquérito Civil n° 10/2020 ( SIMP: 000005-174/2019), que tem como assunto apurar denúncia sobre
atraso na remuneração dos servidores do município de São João da Fronteira - PI, pagos com recursos do FUNDEB.
3.1.865 E-DOC Nº 07010085673202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Procedimento Administrativo nº 005/2017 (SIMP 000201-059/2017), instaurado para acompanhar a execução do orçamento 2017 em relação
às políticas públicas para as crianças e adolescentes de José de Freitas e alocação de recursos no orçamento de 2018 (PPA, LOA E LDO) para
mencionadas políticas
3.1.866 E-DOC Nº 07010085678202036. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo Inquérito Civil SIMP nº 013/2018(SIMP 000402-059/2018), para apurar irregularidades com ruas sem pavimentação preteridas pelo
asfaltamento de ruas já pavimentadas em José de Freitas.
3.1.867 E-DOC Nº 07010085679202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
nº 000271-361/2020 em Procedimento Preparatório, que versa sobre atraso salarial.
3.1.868 E-DOC Nº 07010085680202013. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação da Notícia de fato em conversão
do Procedimento Administrativo nº 24/2020 (SIMP 000657-143/2019), que versa sobre situação de idoso.
3.1.869 E-DOC Nº 07010078823202022. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de Instauração do
Procedimento Administrativo nº 15/2020 (SIMP 000146-161/2020), para acompanhamento do controle de prevenção do coronavírus.
3.1.870 E-DOC Nº 07010085688202071. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório em Inquérito Civil nº 39/2020 (SIMP: 000183-107/2019), com o fito de apurar possíveis atos de improbidade administrativa,
praticados pelo Prefeito do Município de Oeiras-PI.
3.1.871 E-DOC Nº 07010085689202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato SIMP nº 000135-311/2020, Trata-se de Notícia de Fato para apurar suposto crime de violência doméstica contra a
mulher.
3.1.872 E-DOC Nº 07010085690202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000153-090/2019, o com a finalidade, em síntese, de se obter a concessão de medicamentos em favor do substituído Lúcio
José da Silva.
3.1.873 E-DOC Nº 07010085692202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Procedimento Preparatório de
Inquérito Civil nº 37/2020 (SIMP 000167-107/2019), com o fito de apurar possíveis atos de improbidade administrativa, praticados pelo Prefeito do
Município de Oeiras-PI.
3.1.874 E-DOC Nº 07010085695202073. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº SIMP 000062-308/2019, que versa sobre tratamento psicológico.
4. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
4.1 Lista de antiguidade anual dos membros do Ministério Público do Estado do Piauí, atualizada até dia 14 de janeiro de 2021, conforme art.15,
XII, da Resolução CSMP nº 03/2017;
4.2 Relatório Circunstanciado anual do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí referente ao período de janeiro a dezembro
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de 2020 apresentado conforme art.16, XV, da Resolução CSMP nº 03/2017;
4.3 Relatório semestral da OUVIDORIA MPPI, referente ao segundo semestre do ano de 2020 (julho a dezembro).
CONSELHOSUPERIORDOMINISTÉRIOPÚBLICO,EMTERESINA(PI), 20 DE JANEIRODE2021.
RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

2. CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

2.1. ESCALA DE PLANTÃO MINISTERIAL E AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021
15149

ANEXO I
ESCALA DE PLANTÃO MINISTERIAL E AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021
TERESINA/PI
JANEIRO/2021
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

01

40ª Promotoria de Justiça

02

41ª Promotoria de Justiça

03

42ª Promotoria de Justiça

04

43ª Promotoria de Justiça

05

44ª Promotoria de Justiça

06

45ª Promotoria de Justiça

07

54ª Promotoria de Justiça

08

55ª Promotoria de Justiça

09

46ª Promotoria de Justiça

10

47ª Promotoria de Justiça

11

56ª Promotoria de Justiça

12

57ª Promotoria de Justiça

13

1ª Promotoria de Justiça

14

2ª Promotoria de Justiça

15

3ª Promotoria de Justiça

16

48ª Promotoria de Justiça

17

49ª Promotoria de Justiça

18

4ª Promotoria de Justiça

19

5ª Promotoria de Justiça

20

6ª Promotoria de Justiça

21

7ª Promotoria de Justiça

22

8ª Promotoria de Justiça

23

50ª Promotoria de Justiça

24

51ª Promotoria de Justiça

25

9ª Promotoria de Justiça

26

10ª Promotoria de Justiça

27

11ª Promotoria de Justiça

28

12ª Promotoria de Justiça

29

13ª Promotoria de Justiça

30

52ª Promotoria de Justiça

31

53ª Promotoria de Justiça

FEVEREIRO/2021
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

01

14ª Promotoria de Justiça
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02

15ª Promotoria de Justiça

03

16ª Promotoria de Justiça

04

17ª Promotoria de Justiça

05

18ª Promotoria de Justiça

06

54ª Promotoria de Justiça

07

55ª Promotoria de Justiça

08

19ª Promotoria de Justiça

09

20ª Promotoria de Justiça

10

21ª Promotoria de Justiça

11

22ª Promotoria de Justiça

12

23ª Promotoria de Justiça

13

56ª Promotoria de Justiça

14

57ª Promotoria de Justiça

15

1ª Promotoria de Justiça de José de Freitas

16

2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas

17

1ª Promotoria de Justiça de Altos

18

24ª Promotoria de Justiça

19

25ª Promotoria de Justiça

20

2ª Promotoria de Justiça de Altos

21

1ª Promotoria de Justiça de União

22

26ª Promotoria de Justiça

23

27ª Promotoria de Justiça

24

28ª Promotoria de Justiça

25

29ª Promotoria de Justiça

26

30ª Promotoria de Justiça

27

2ª Promotoria de Justiça de União

28

Promotoria de Justiça de Água Branca

MARÇO/2021
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

01

31ª Promotoria de Justiça

02

32ª Promotoria de Justiça

03

33ª Promotoria de Justiça

04

34ª Promotoria de Justiça

05

35ª Promotoria de Justiça

06

Promotoria de Justiça de Alto Longá

07

Promotoria de Justiça de Barro Duro

08

36ª Promotoria de Justiça

09

37ª Promotoria de Justiça

10

38ª Promotoria de Justiça

11

39ª Promotoria de Justiça

12

40ª Promotoria de Justiça

13

Promotoria de Justiça de Beneditinos

14

Promotoria de Justiça de Demerval Lobão

15

41ª Promotoria de Justiça

16

42ª Promotoria de Justiça

17

43ª Promotoria de Justiça
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18

44ª Promotoria de Justiça

19

45ª Promotoria de Justiça

20

Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil

21

Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí

22

46ª Promotoria de Justiça

23

47ª Promotoria de Justiça

24

48ª Promotoria de Justiça

25

49ª Promotoria de Justiça

26

50ª Promotoria de Justiça

27

Promotoria de Justiça de Miguel Alves

28

1ª Promotoria de Justiça

29

51ª Promotoria de Justiça

30

52ª Promotoria de Justiça

31

53ª Promotoria de Justiça

ABRIL/2021
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

01

2ª Promotoria de Justiça

02

3ª Promotoria de Justiça

03

4ª Promotoria de Justiça

04

5ª Promotoria de Justiça

05

54ª Promotoria de Justiça

06

55ª Promotoria de Justiça

07

56ª Promotoria de Justiça

08

57ª Promotoria de Justiça

09

1ª Promotoria de Justiça

10

6ª Promotoria de Justiça

11

7ª Promotoria de Justiça

12

2ª Promotoria de Justiça

13

3ª Promotoria de Justiça

14

4ª Promotoria de Justiça

15

5ª Promotoria de Justiça

16

6ª Promotoria de Justiça

17

8ª Promotoria de Justiça

18

9ª Promotoria de Justiça

19

7ª Promotoria de Justiça

20

8ª Promotoria de Justiça

21

10ª Promotoria de Justiça

22

9ª Promotoria de Justiça

23

10ª Promotoria de Justiça

24

11ª Promotoria de Justiça

25

12ª Promotoria de Justiça

26

11ª Promotoria de Justiça

27

12ª Promotoria de Justiça

28

13ª Promotoria de Justiça

29

14ª Promotoria de Justiça

30

15ª Promotoria de Justiça
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MAIO/2021
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

01

13ª Promotoria de Justiça

02

14ª Promotoria de Justiça

03

16ª Promotoria de Justiça

04

17ª Promotoria de Justiça

05

18ª Promotoria de Justiça

06

19ª Promotoria de Justiça

07

20ª Promotoria de Justiça

08

15ª Promotoria de Justiça

09

16ª Promotoria de Justiça

10

21ª Promotoria de Justiça

11

22ª Promotoria de Justiça

12

23ª Promotoria de Justiça

13

24ª Promotoria de Justiça

14

25ª Promotoria de Justiça

15

17ª Promotoria de Justiça

16

18ª Promotoria de Justiça

17

26ª Promotoria de Justiça

18

27ª Promotoria de Justiça

19

28ª Promotoria de Justiça

20

29ª Promotoria de Justiça

21

30ª Promotoria de Justiça

22

19ª Promotoria de Justiça

23

20ª Promotoria de Justiça

24

31ª Promotoria de Justiça

25

32ª Promotoria de Justiça

26

33ª Promotoria de Justiça

27

34ª Promotoria de Justiça

28

35ª Promotoria de Justiça

29

21ª Promotoria de Justiça

30

22ª Promotoria de Justiça

31

36ª Promotoria de Justiça

JUNHO/2021
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

01

37ª Promotoria de Justiça

02

38ª Promotoria de Justiça

03

23ª Promotoria de Justiça

04

39ª Promotoria de Justiça

05

24ª Promotoria de Justiça

06

25ª Promotoria de Justiça

07

40ª Promotoria de Justiça

08

41ª Promotoria de Justiça

09

42ª Promotoria de Justiça

10

43ª Promotoria de Justiça

11

44ª Promotoria de Justiça
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12

26ª Promotoria de Justiça

13

27ª Promotoria de Justiça

14

45ª Promotoria de Justiça

15

46ª Promotoria de Justiça

16

47ª Promotoria de Justiça

17

48ª Promotoria de Justiça

18

49ª Promotoria de Justiça

19

28ª Promotoria de Justiça

20

29ª Promotoria de Justiça

21

50ª Promotoria de Justiça

22

51ª Promotoria de Justiça

23

52ª Promotoria de Justiça

24

53ª Promotoria de Justiça

25

54ª Promotoria de Justiça

26

30ª Promotoria de Justiça

27

31ª Promotoria de Justiça

28

55ª Promotoria de Justiça

29

56ª Promotoria de Justiça

30

57ª Promotoria de Justiça

JULHO/2021
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

01

1ª Promotoria de Justiça

02

2ª Promotoria de Justiça

03

32ª Promotoria de Justiça

04

33ª Promotoria de Justiça

05

3ª Promotoria de Justiça

06

4ª Promotoria de Justiça

07

5ª Promotoria de Justiça

08

6ª Promotoria de Justiça

09

7ª Promotoria de Justiça

10

34ª Promotoria de Justiça

11

35ª Promotoria de Justiça

12

8ª Promotoria de Justiça

13

9ª Promotoria de Justiça

14

10ª Promotoria de Justiça

15

11ª Promotoria de Justiça

16

12ª Promotoria de Justiça

17

36ªPromotoria de Justiça

18

37ª Promotoria de Justiça

19

13ª Promotoria de Justiça

20

14ª Promotoria de Justiça

21

15ª Promotoria de Justiça

22

16ª Promotoria de Justiça

23

17ª Promotoria de Justiça

24

38ª Promotoria de Justiça

25

39ª Promotoria de Justiça
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26

18ª Promotoria de Justiça

27

19ª Promotoria de Justiça

28

20ª Promotoria de Justiça

29

21ª Promotoria de Justiça

30

22ª Promotoria de Justiça

31

40ª Promotoria de Justiça

AGOSTO/2021
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

01

41ª Promotoria de Justiça

02

23ª Promotoria de Justiça

03

24ª Promotoria de Justiça

04

25ª Promotoria de Justiça

05

26ª Promotoria de Justiça

06

27ª Promotoria de Justiça

07

42ª Promotoria de Justiça

08

43ª Promotoria de Justiça

09

28ª Promotoria de Justiça

10

29ª Promotoria de Justiça

11

44ª Promotoria de Justiça

12

30ª Promotoria de Justiça

13

31ª Promotoria de Justiça

14

45ª Promotoria de Justiça

15

46ª Promotoria de Justiça

16

47ª Promotoria de Justiça

17

32ª Promotoria de Justiça

18

33ª Promotoria de Justiça

19

34ª Promotoria de Justiça

20

35ª Promotoria de Justiça

21

48ª Promotoria de Justiça

22

49ª Promotoria de Justiça

23

36ª Promotoria de Justiça

24

37ª Promotoria de Justiça

25

38ª Promotoria de Justiça

26

39ª Promotoria de Justiça

27

40ª Promotoria de Justiça

28

50ª Promotoria de Justiça

29

51ª Promotoria de Justiça

30

41ª Promotoria de Justiça

31

42ª Promotoria de Justiça

SETEMBRO/2021
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

01

43ª Promotoria de Justiça

02

44ª Promotoria de Justiça

03

45ª Promotoria de Justiça

04

52ª Promotoria de Justiça

05

53ª Promotoria de Justiça
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06

46ª Promotoria de Justiça

07

54ª Promotoria de Justiça

08

47ª Promotoria de Justiça

09

48ª Promotoria de Justiça

10

49ª Promotoria de Justiça

11

55ª Promotoria de Justiça

12

56ª Promotoria de Justiça

13

50ª Promotoria de Justiça

14

51ª Promotoria de Justiça

15

52ª Promotoria de Justiça

16

53ª Promotoria de Justiça

17

54ª Promotoria de Justiça

18

57ª Promotoria de Justiça

19

1ª Promotoria de Justiça de José de Freitas

20

55ª Promotoria de Justiça

21

56ª Promotoria de Justiça

22

57ª Promotoria de Justiça

23

1ª Promotoria de Justiça

24

2ª Promotoria de Justiça

25

2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas

26

1ª Promotoria de Justiça de Altos

27

3ª Promotoria de Justiça

28

4ª Promotoria de Justiça

29

5ª Promotoria de Justiça

30

6ª Promotoria de Justiça

OUTUBRO/2021
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

01

7ª Promotoria de Justiça

02

2ª Promotoria de Justiça de Altos

03

1ª Promotoria de Justiça de União

04

8ª Promotoria de Justiça

05

9ª Promotoria de Justiça

06

10ª Promotoria de Justiça

07

11ª Promotoria de Justiça

08

12ª Promotoria de Justiça

09

2ª Promotoria de Justiça de União

10

Promotoria de Justiça de Água Branca

11

13ª Promotoria de Justiça

12

Promotoria de Justiça de Alto Longá

13

14ª Promotoria de Justiça

14

15ª Promotoria de Justiça

15

16ª Promotoria de Justiça

16

Promotoria de Justiça de Barro Duro

17

Promotoria de Justiça de Beneditinos

18

17ª Promotoria de Justiça

19

Promotoria de Justiça de Demerval Lobão
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20

18ª Promotoria de Justiça

21

19ª Promotoria de Justiça

22

20ª Promotoria de Justiça

23

Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil

24

Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí

25

21ª Promotoria de Justiça

26

22ª Promotoria de Justiça

27

23ª Promotoria de Justiça

28

Promotoria de Justiça de Miguel Alves

29

24ª Promotoria de Justiça

30

1ª Promotoria de Justiça

31

2ª Promotoria de Justiça

NOVEMBRO/2021
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

01

25ª Promotoria de Justiça

02

3ª Promotoria de Justiça

03

26ª Promotoria de Justiça

04

27ª Promotoria de Justiça

05

28ª Promotoria de Justiça

06

4ª Promotoria de Justiça

07

5ª Promotoria de Justiça

08

29ª Promotoria de Justiça

09

30ª Promotoria de Justiça

10

31ª Promotoria de Justiça

11

32ª Promotoria de Justiça

12

33ª Promotoria de Justiça

13

6ª Promotoria de Justiça

14

7ª Promotoria de Justiça

15

8ª Promotoria de Justiça

16

34ª Promotoria de Justiça

17

35ª Promotoria de Justiça

18

36ª Promotoria de Justiça

19

37ª Promotoria de Justiça

20

9ª Promotoria de Justiça

21

10ª Promotoria de Justiça

22

38ª Promotoria de Justiça

23

39ª Promotoria de Justiça

24

40ª Promotoria de Justiça

25

41ª Promotoria de Justiça

26

42ª Promotoria de Justiça

27

11ª Promotoria de Justiça

28

12ª Promotoria de Justiça

29

43ª Promotoria de Justiça

30

44ª Promotoria de Justiça

DEZEMBRO/2021
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA
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01

45ª Promotoria de Justiça

02

46ª Promotoria de Justiça

03

47ª Promotoria de Justiça

04

13ª Promotoria de Justiça

05

14ª Promotoria de Justiça

06

48ª Promotoria de Justiça

07

49ª Promotoria de Justiça

08

15ª Promotoria de Justiça

09

50ª Promotoria de Justiça

10

51ª Promotoria de Justiça

11

16ª Promotoria de Justiça

12

17ª Promotoria de Justiça

13

52ª Promotoria de Justiça

14

18ª Promotoria de Justiça

15

53ª Promotoria de Justiça

16

54ª Promotoria de Justiça

17

55ª Promotoria de Justiça

18

19ª Promotoria de Justiça

19

20ª Promotoria de Justiça

20

21ª Promotoria de Justiça

21

22ª Promotoria de Justiça

22

23ª Promotoria de Justiça

23

24ª Promotoria de Justiça

24

25ª Promotoria de Justiça

25

26ª Promotoria de Justiça

26

27ª Promotoria de Justiça

27

28ª Promotoria de Justiça

28

29ª Promotoria de Justiça

29

30ª Promotoria de Justiça

30

31ª Promotoria de Justiça

31

32ª Promotoria de Justiça

3. EXPEDIENTE DO GABINETE
[]

3.1. EXTRATOS DE DECISÕES15179
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0305.0006115/2020-68
Requerente: Elói Pereira de Sousa Júnior
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP-PI nº 13/2013, o pagamento de01 (uma) diária e ½ (meia), aoPROMOTOR DE JUSTIÇAELÓI PEREIRA
DE SOUSA JÚNIOR, referentes a seu deslocamentoà cidade de Picos-PI, no período de 22 a 23/10/2020, para realizar inspeção na Penitenciária
Regional José de Deus Barros, conforme Portaria PGJ/PI nº 1893/2020.
Teresina-PI, 18 de dezembro de 2020
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0183.0006154/2020-69
Requerente: Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP-PI nº 13/2013, o pagamento de04 (quatro) diárias e ½ (meia), aoPROMOTOR DE JUSTIÇA RAIMUNDO
NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR, devido ao deslocamento que ocorrerá dodia 16 ao dia 20 de novembro de 2020, a fim deresponder pela
Promotoria de Justiça da cidade de PAULISTANA-PI, conforme Portaria PGJ/PI nº 3441/2019.
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Teresina-PI, 22 de dezembro de 2020
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0431.0006516/2020-58
Requerente: André Castelo Branco Ribeiro
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos doATO PGJ N° 414/2013, o pagamento do valor referente a ½ (meia) diária, ao SERVIDOR ANDRÉ CASTELO BRANCO
RIBEIRO, em decorrência do seudeslocamentoàs cidades de Altos, Alto Longá e Campo Maior - PI, no dia 23/09/2020, para realizar
vistoria técnica nas sedes das Promotorias de Justiça das referidas cidades, conforme Portaria PGJ/PI nº 2047/2020.
Teresina-PI, 18 de dezembro de 2020
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça

4. SECRETARIA GERAL
[]

4.1. PORTARIAS PGJ15148
PORTARIA PGJ/PI Nº 88/2021 -Republicação por incorreção
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
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, referentes ao 1º período do exercício de 2021, previstas para o
período de 01 de fevereiro a 02 de marçode 2021, conforme a escala publicada no DEMPPI n° 773, de 10/12/2020, para que sejam usufruídas de
03 de maio a 01 de junho de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 18 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 92/2021 -Republicação por incorreção
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 doProcurador de Justiça HUGO
DE SOUSA CARDOSO,referentes ao 1º período do exercício de 2021, previstas para o período de 01 de fevereiro a 02 de março de 2021,
conforme a escala publicada no DEMPPI n° 773, de 10/12/2020, para que sejam usufruídas de 02 a 31 de agosto de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 18 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 97/2021 -Republicação por incorreção
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
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR, Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina, referentes ao 1º período do exercício de
2021, previstas para o período de 01 de fevereiro a 02 de março de 2021, conforme a escala publicada no DEMPPI n° 773, de 10/12/2020,
ficando os 30 (trinta) dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 98/2021 -Republicação por incorreção
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 RUSZEL
LIMA VERDE CAVALCANTE, Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, referentes ao 1º período do exercício de 2021, previstas para o
período de 01 a 30 de março de 2021, conforme a escala publicada no DEMPPI n° 773, de 10/12/2020, ficando os 30 (trinta) dias para usufruto
em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 099/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0421.0000189/2021-23,
RESOLVE
DESIGNAR servidores para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JANEIRO/2021
(Audiência de Custódia)
SEDE: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

09

4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Alba Valéria Oliveira Barreto *

10

4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Stenio Cavalcante de Oliveira Sousa*

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 100/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0305.0000192/2021-33,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JANEIRO/2021
(Audiência de Custódia)
SEDE: TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

16

48ª Promotoria de Justiça de Teresina

Caio Rafael Coelho de Sá Rufino*

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 19 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 101/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
Parecer da Coordenadoria de Recursos Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0018.0000134/202184,
RESOLVE:
CONCEDER à servidora MIKAELLY FELLIPPE VAZ DE ARAÚJO, Técnica Ministerial, matrícula nº 380, 04 (quatro) dias de folga, para serem
fruídos nos dias 18, 19, 20 e 21 de janeiro de 2021, como compensação em razão de auxiliar os Grupos Regionais de Promotorias Integradas no
Acompanhamento do COVID-19, conforme Portarias PGJ/PI nº 1082/2020, 1217/2020 e 1819/2020, alterada pela Portaria PGJ/PI nº 1940/2020,
com efeitos retroativos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 102/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0000344/2021-72,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JANEIRO/2021
(Audiência de Custódia)
SEDE: CAMPO MAIOR/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

16

3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Andressa dos Santos Martins*

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 103/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0000206/2021-15,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JANEIRO/2021
(Audiência de Custódia)
SEDE: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

10

4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Karen Nunes Macêdo Araújo*

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 104/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0010.0004220/2020-77,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor JONAS FERREIRA PAZ, Chefe da Divisão de Serviços Gerais, matrícula nº 15037, para realizar a instalação de câmeras
de segurança e instalação elétrica na nova Promotoria de Justiça de Simões, no período de 18 a 21 de janeiro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 105/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
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RESOLVE
NOMEAR KARINE SOCORRO LUZ REGO, CPF: 054.356.933-06, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça
(CC-01), junto à 8ª Promotoria de Justiça de Picos;
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a utilizar os meios eletrônicos para a entrega dos documentos exigidos para fins de posse no referido
cargo público junto à Coordenadoria de Recursos Humanos (recursoshumanos@mppi.mp.br), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e alterações. O
exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 106/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO solicitação contida no documento protocolado sob o nº SEI 19.21.0252.0000286/2021-36,
RESOLVE
RELOTAR KLEYMONE SILVA DE SOUSA BORGES, matrícula nº 15395, Assessora de Promotoria de Justiça, da 2ª Promotoria de Justiça de
Floriano para 1ª Promotoria de Justiça de Floriano.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 107/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
NOMEAR SAMARA RODRIGUES CAVALCANTE, CPF: 065.313.113-55, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de
Justiça (CC-01), junto à 2ª Promotoria de Justiça de Floriano;
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a utilizar os meios eletrônicos para a entrega dos documentos exigidos para fins de posse no referido
cargo público junto à Coordenadoria de Recursos Humanos (recursoshumanos@mppi.mp.br), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e alterações. O
exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 108/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
EXONERAR LIDIANE CRISTINA REZINO CEDRAZ, matrícula nº 15153, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça (CC-01),
junto à 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus, com efeitos retroativos ao dia 18 de janeiro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 109/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
NOMEAR ANTONIO HENRIQUE SECCO DE OLIVEIRA, CPF: 044.874.403-19, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria
de Justiça (CC-01), junto à 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus;
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a utilizar os meios eletrônicos para a entrega dos documentos exigidos para fins de posse no referido
cargo público junto à Coordenadoria de Recursos Humanos (recursoshumanos@mppi.mp.br), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e alterações. O
exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 110/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO solicitação contida no documento protocolado sob o nº SEI 19.21.0378.0000386/2021-05,
RESOLVE
RELOTAR DURVALINO DA SILVA BARROS NETO, matrícula nº 15355, Assessor de Promotoria de Justiça, da 1ª Promotoria de Justiça de
União para 16ª Promotoria de Justiça de Teresina.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 111/2021
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 19.21.0425.0007143/2020-97,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL à servidora ÉRIKA MENDES FERRER TOCANTINS, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Analista Ministerial - Área Processual, matrícula nº 156, 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 07 de novembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
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CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 112/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
EXONERAR STEPHANIE KALUME ATTEM DE SOUSA, matrícula nº 15403, do cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça (CC01), junto à 5ª Promotoria de Justiça de Teresina, com efeitos retroativos ao dia 18 de janeiro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 113/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a importância do regime de suprimento de fundos para o pagamento de despesas excepcionais, de pequeno vulto, bem como
outras despesas urgentes e inadiáveis, desde que devidamente justificada a inviabilidade da sua realização pelo processo normal de despesa
pública;
CONSIDERANDO o Ato PGJ Nº 350/2013, que dispõe sobre o Manual de Suprimentos de Fundos do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO as indicações dos Promotores de Justiça Diretores de sede em atendimento à solicitação contida no OFÍCIO-CIRCULAR Nº
01/2021/PGJ/MPPI,
RESOLVE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para exercerem a função de Suprido do Ministério Público do Estado do Piauí, nas respectivas
sedes de Promotorias de Justiça, no exercício financeiro de 2021:
SEDE

SUPRIDO

MATRÍCULA

01

VALENÇA DO PIAUÍ

ANA CLARA AMORIM SANTOS SOARES

400

02

PIRIPIRI

JOAQUIM URQUIZA DE CARVALHO FILHO

172

03

CAMPO MAIOR

JERSON DE MACEDO REINALDO SILVA

395

04

UNIÃO

GABRIELA KARPEJANY PEREIRA SOUSA

15501

05

PEDRO II

JOELINY FERNANDES DE SOUSA

390

06

ÁGUA BRANCA

EDUARDO RIBEIRO LOPES

398

07

FLORIANO

YAGO COSTA SÁ

15747

08

OEIRAS

GILSON SOUZA DOS SANTOS

295

09

BATALHA

VALÉRIA MARIA FONTENELE DE OLIVEIRA

15360

10

URUÇUÍ

JOÃO HENRIQUE ALVES DA SILVA

397

11

BOM JESUS

RAILSON TRINDADE FONSECA

15320

12

LUÍS CORREIA

MARIANE KATRINE GOMES DE ARAUJO BARRETO

15116

13

BARRAS

FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA

388

14

PARNAÍBA

JÂNIO VALENTE BARRETO

339

15

LUZILÂNDIA

FELIPE DA COSTA DE SOUZA

15248,

16

ESPERANTINA

STÉFANI PORTELA GOMES

396

17

AMARANTE

RAUL PIANCÓ DE OLIVEIRA

15670

18

ALTOS

RYLENE BORGES RIBEIRO

324

19

REGENERAÇÃO

LUIZ AUGUSTO SOARES DOS SANTOS

15240

20

BARRO DURO

BRENDA MACEDO CORREIA

15655

21

MARCOS PARENTE

NATANAEL DA COSTA SOUSA

15508

22

PICOS

SAYARA DE SOUSA BRITO

399

23

SÃO RAIMUNDO NONATO

STÊNIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA SOUSA

368

24

CORRENTE

DERISSON LISBOA NOGUEIRA

376

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 114/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação da Promotora de Justiça Luzijones Felipe de Carvalho Façanha, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Teresina,
bem como o despacho contido no protocolo e-doc nº 07010090038202129,
RESOLVE:
AUTORIZAR a Promotora de Justiça Gianny Vieira de Carvalho, titular da 54ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar, em caráter de
urgência, nos processos da 4ª Promotoria de Justiça de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
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CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 115/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV,
alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, e considerando a solicitação contida no Ofício nº
140/2020, da Promotoria de Justiça de Jaicós, protocolo e-doc nº 07010089811202112,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ANTÔNIO CÉSAR GONÇALVES BARBOSA, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Picos, para atuar no
processo judicial de nº 0800019-86.2021.8.18.0057, em trâmite na Promotoria de Justiça de Jaicós, em razão de arguição de suspeição da
Promotora de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

5. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

5.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO-PI15150
PORTARIA Nº 03/2021
Procedimento Administrativo nº 03/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão/PI, no uso das atribuições legais e
constitucionais e,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece sem seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem a 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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que, segundo o referido Informe Técnico, os públicos-alvo da campanha são: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em
terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas
com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua,
forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aquaviário;
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses[1];
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de 18/01/2021[3];
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
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compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas[4];
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
RESOLVE
INSTAURAR o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 03/2021, visando a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de
Demerval Lobão/PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvos para vacinação e o respeito à ordem prioritária
estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes diligências:
1. Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio e arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. 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, devendo o envio ser certificado nos autos;
3. Determino a remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail diariooficial@mppi.mp.br), para a
devida divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no diário eletrônico do Ministério Público do Estado do
Piau[i;
4. Expeça-se ofício à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO PIAUÍ - instruído com cópia da presente Portaria e
informando tal ente acerca desta instauração, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as seguintes informações:
a) o quantitativo de doses da vacina recebida pela Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI;
b) o cronograma de vacinação do município atendendo aos critérios estabelecidos pelos Planos Nacional e Estadual de Saúde;
c) como se dará o controle e rastreabilidade das pessoas vacinadas para aplicação da segunda dose da vacina.
5. Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a servidora Fernanda Maciel Rodrigues Pessoa de Moura, lotada nesta Promotoria
de Justiça;
6. O prazo para a conclusão deste Procedimento Administrativo é de um ano, consoante art. 11 da Resolução nº. 174, do CNMP, ressaltando-se
que, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, poderá ser prorrogado pelo mesmo período, uma única vez.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Demerval Lobão, 19 de janeiro de 2021.
(assinado digitalmente)
Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza
Promotora de Justiça
[1] http://coronavirus.pi.gov.br/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[2]http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-nopiaui.html Acesso em: 18 de jan. 2021
[3] https://www.pi.gov.br/noticias/wellington-recebe-em-sao-paulo-doses-da-coronavac-para-o-piaui-vacina-chega-ao-estado-ainda-nestasegunda-18/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[4]http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-13/10354/sesapi-inicia-distribuicao-de-seringas-e-agulhas-para vacinacao-contra-ocoronavirus.html Acesso em: 18 de jan. 2021
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO/PI
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 002/2021 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Presentante Ministerial, com atuação na Promotoria de Justiça de Demerval
Lobão/PI, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art.
25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição 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 a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, 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 a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da supracitada lei federal, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
as ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
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CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses[1];
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que, consoante o referido Plano Operacional, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente,
1.113.329 (um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de hoje
(18/01/2021)[3];
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas[4];
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo nº 03/2021, em trâmite nesta Promotoria de Justiça, o qual visa acompanhar e fiscalizar as
ações adotadas pelo Município de Lagoa do Piauí/PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvos para vacinação e o
respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação;
CONSIDERANDO, ainda, o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que faculta ao Ministério
Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário
adequado e imediata divulgação;
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Lagoa do Piauí/PI e a Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde, em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes:
organize o suporte logístico para retirada das vacinas nas centrais regionais ou estadual, a depender do fluxo estabelecido, bem como
distribuição oportuna dos imunobiológicos a todos os postos de vacinação;
identifique o quantitativo e as condições de funcionamento das salas de vacina e postos de vacinação existentes em seu território e proceda a
devida atualização das unidades no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES;
disponibilize caixas térmicas em condições de uso para as salas de vacina, as ações extramuros das unidades de saúde, e o transporte das
vacinas das centrais regionais ao município;
disponibilize câmaras frias ou geladeiras domésticas na central municipal de rede de frio para situações de necessidade de remanejamento de
imunobiológicos por problemas técnicos em outros equipamentos;
verifique a quantidade de profissionais de saúde disponíveis para realização da vacinação;
estruture as equipes de saúde da família para realização de mapeamento da população, por área, que se enquadra nos grupos prioritários, assim
como para a organização de estratégias de busca ativa e monitoramento;
disponha, para transporte das vacinas, de veículo preferencialmente refrigerado e equipado com caixas térmicas devidamente ambientadas com
bobinas de gelo reutilizáveis e com controle de temperatura por meio de termômetro acoplado;
afixe avisos nos serviços de saúde e dependências da Secretaria Municipal de Saúde sobre como se dará o processo de vacinação;
dê preferência a realização da vacinação dos profissionais de saúde e idosos institucionalizados nas próprias unidades a que estão vinculados, a
fim de evitar deslocamentos até as salas de vacinas.
Quanto às salas de vacina:
garanta a disponibilidade de câmaras frias ou geladeiras domésticas em plenas condições de funcionamento, para que não haja oscilação de
energia diferente da faixa recomendada de +2ºC a +8ºC;
mantenha rotina de higienização padronizada;
mantenha fluxo estabelecido para descarte de resíduos;
garanta condições estruturais de funcionamento de acordo com as normas sanitárias, disponibilizando em cada uma das salas:
tomadas em quantitativo equivalente aos equipamentos existentes, garantindo o não uso de extensões ou dispositivos que permitam o
funcionamento de mais de um equipamento na mesma tomada;
termômetros em quantitativo suficiente para atender a todas as câmaras frias/ geladeiras e caixas térmicas, bem como quantitativo reserva;
caixas de descarte de materiais pérfuro-cortantes;
álcool, luvas e algodão;
pias, água, sabonete, papel toalha, lixeiras com pedal e sacos plásticos;
condicionadores de ar em plenas condições de funcionamento 24 horas por
dia;
computadores com acesso a internet.
quanto aos postos de vacinação:
a) realize a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;
b) mantenha disponível aos usuários local para lavagem adequada ou com desinfetantes para as mãos;
c) limite o número de familiares que acompanham quem irá se vacinar (no máximo um acompanhante);
d) realize triagem de pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação;
e) adote medidas para evitar aglomeração na sala de espera, tais como marcações no piso para o distanciamento social, redução do tempo de
espera e aplicação, acolhimento com classificação do atendimento conforme os grupos prioritários, dentre outros;
f) mantenha, caso necessário, horários estendidos (e/ou também aos sábados) de funcionamento dos postos de vacinação, a fim de facilitar e
ampliar o acesso da população;
g) realize ações de vacinação extramuros das salas de vacinas, com observância das normas sanitárias, de modo a facilitar o acesso da
população, como, por exemplo, vacinação na modalidade drive-thru, salas de vacina itinerantes, dentre outros.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
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a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais;
d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Demerval Lobão/PI, pelo e-mail (informar o e-mail da PJ) as providências
tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento;
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Demerval Lobão, 19 de janeiro de 2021.
(assinado digitalmente)
Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza
Promotora de Justiça
[1] http://coronavirus.pi.gov.br/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[2]http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-nopiaui.html Acesso em: 18 de jan. 2021
[3] https://www.pi.gov.br/noticias/wellington-recebe-em-sao-paulo-doses-da-coronavac-para-o-piaui-vacina-chega-ao-estado-ainda-nestasegunda-18/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[4] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-13/10354/sesapi-inicia-distribuicao-de-seringas-e-agulhas-para-vacinacao-contra-ocoronavirus.html Acesso em: 18 de jan. 2021
PORTARIA Nº 02/2021
Procedimento Administrativo nº 02/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão/PI, no uso das atribuições legais e
constitucionais e,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece sem seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem a 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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que, segundo o referido Informe Técnico, os públicos-alvo da campanha são: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em
terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas
com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua,
forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aquaviário;
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses[1];
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de 18/01/2021[3];
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
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CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas[4];
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
RESOLVE
INSTAURAR o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 02/2021, visando a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de
Demerval Lobão/PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvos para vacinação e o respeito à ordem prioritária
estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes diligências:
1. Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio e arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. 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, devendo o envio ser certificado nos autos;
3. Determino a remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail diariooficial@mppi.mp.br), para a
devida divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no diário eletrônico do Ministério Público do Estado do
Piau[i;
4. Expeça-se ofício à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DEMERVAL LOBÃO - instruído com cópia da presente Portaria e
informando tal ente acerca desta instauração, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as seguintes informações:
a) o quantitativo de doses da vacina recebida pela Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI;
b) o cronograma de vacinação do município atendendo aos critérios estabelecidos pelos Planos Nacional e Estadual de Saúde;
c) como se dará o controle e rastreabilidade das pessoas vacinadas para aplicação da segunda dose da vacina.
5. Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a servidora Fernanda Maciel Rodrigues Pessoa de Moura, lotada nesta Promotoria
de Justiça;
6. O prazo para a conclusão deste Procedimento Administrativo é de um ano, consoante art. 11 da Resolução nº. 174, do CNMP, ressaltando-se
que, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, poderá ser prorrogado pelo mesmo período, uma única vez.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Demerval Lobão, 19 de janeiro de 2021.
(assinado digitalmente)
Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza
Promotora de Justiça
[1] http://coronavirus.pi.gov.br/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[2] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-nopiaui.html Acesso em: 18 de jan. 2021
[3] https://www.pi.gov.br/noticias/wellington-recebe-em-sao-paulo-doses-da-coronavac-para-o-piaui-vacina-chega-ao-estado-ainda-nestasegunda-18/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[4] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-13/10354/sesapi-inicia-distribuicao-de-seringas-e-agulhas-para vacinacao-contra-ocoronavirus.html Acesso em: 18 de jan. 2021
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 001/2021 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Presentante Ministerial, com atuação na Promotoria de Justiça de Demerval
Lobão/PI, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art.
25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição 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 a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, 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 a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da supracitada lei federal, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
as ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
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CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses[1];
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que, consoante o referido Plano Operacional, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente,
1.113.329 (um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de hoje
(18/01/2021)[3];
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas[4];
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo nº 02/2021, em trâmite nesta Promotoria de Justiça, o qual visa acompanhar e fiscalizar as
ações adotadas pelo Município de Demerval Lobão/PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvos para vacinação e o
respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação;
CONSIDERANDO, ainda, o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que faculta ao Ministério
Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário
adequado e imediata divulgação;
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Demerval Lobão/PI e a Ilma. Sra. Secretária Municipal de Saúde, em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes:
organize o suporte logístico para retirada das vacinas nas centrais regionais ou estadual, a depender do fluxo estabelecido, bem como
distribuição oportuna dos imunobiológicos a todos os postos de vacinação;
identifique o quantitativo e as condições de funcionamento das salas de vacina e postos de vacinação existentes em seu território e proceda a
devida atualização das unidades no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES;
disponibilize caixas térmicas em condições de uso para as salas de vacina, as ações extramuros das unidades de saúde, e o transporte das
vacinas das centrais regionais ao município;
disponibilize câmaras frias ou geladeiras domésticas na central municipal de rede de frio para situações de necessidade de remanejamento de
imunobiológicos por problemas técnicos em outros equipamentos;
verifique a quantidade de profissionais de saúde disponíveis para realização da vacinação;
estruture as equipes de saúde da família para realização de mapeamento da população, por área, que se enquadra nos grupos prioritários, assim
como para a organização de estratégias de busca ativa e monitoramento;
disponha, para transporte das vacinas, de veículo preferencialmente refrigerado e equipado com caixas térmicas devidamente ambientadas com
bobinas de gelo reutilizáveis e com controle de temperatura por meio de termômetro acoplado;
afixe avisos nos serviços de saúde e dependências da Secretaria Municipal de Saúde sobre como se dará o processo de vacinação;
dê preferência a realização da vacinação dos profissionais de saúde e idosos institucionalizados nas próprias unidades a que estão vinculados, a
fim de evitar deslocamentos até as salas de vacinas.
Quanto às salas de vacina:
garanta a disponibilidade de câmaras frias ou geladeiras domésticas em plenas condições de funcionamento, para que não haja oscilação de
energia diferente da faixa recomendada de +2ºC a +8ºC;
mantenha rotina de higienização padronizada;
mantenha fluxo estabelecido para descarte de resíduos;
garanta condições estruturais de funcionamento de acordo com as normas sanitárias, disponibilizando em cada uma das salas:
tomadas em quantitativo equivalente aos equipamentos existentes, garantindo o não uso de extensões ou dispositivos que permitam o
funcionamento de mais de um equipamento na mesma tomada;
termômetros em quantitativo suficiente para atender a todas as câmaras frias/ geladeiras e caixas térmicas, bem como quantitativo reserva;
caixas de descarte de materiais pérfuro-cortantes;
álcool, luvas e algodão;
pias, água, sabonete, papel toalha, lixeiras com pedal e sacos plásticos;
condicionadores de ar em plenas condições de funcionamento 24 horas por
dia;
computadores com acesso a internet.
quanto aos postos de vacinação:
a) realize a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;
b) mantenha disponível aos usuários local para lavagem adequada ou com desinfetantes para as mãos;
c) limite o número de familiares que acompanham quem irá se vacinar (no máximo um acompanhante);
d) realize triagem de pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação;
e) adote medidas para evitar aglomeração na sala de espera, tais como marcações no piso para o distanciamento social, redução do tempo de
espera e aplicação, acolhimento com classificação do atendimento conforme os grupos prioritários, dentre outros;
f) mantenha, caso necessário, horários estendidos (e/ou também aos sábados) de funcionamento dos postos de vacinação, a fim de facilitar e
ampliar o acesso da população;
g) realize ações de vacinação extramuros das salas de vacinas, com observância das normas sanitárias, de modo a facilitar o acesso da
população, como, por exemplo, vacinação na modalidade drive-thru, salas de vacina itinerantes, dentre outros.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
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a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Demerval Lobão/PI, pelo e-mail (informar o e-mail da PJ) as providências
tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Demerval Lobão, 19 de janeiro de 2021.
(assinado digitalmente)
Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza
Promotora de Justiça
[1] http://coronavirus.pi.gov.br/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[2] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-nopiaui.html Acesso em: 18 de jan. 2021
[3] https://www.pi.gov.br/noticias/wellington-recebe-em-sao-paulo-doses-da-coronavac-para-o-piaui-vacina-chega-ao-estado-ainda-nestasegunda-18/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[4] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-13/10354/sesapi-inicia-distribuicao-de-seringas-e-agulhas-para-vacinacao-contra-ocoronavirus.html Acesso em: 18 de jan. 2021

5.2. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI15151
DECISÃO
Trata-se de notícia de fato instaurada para apreciar o Portal da Transparência do o Município de Santa Cruz do Piauí, a fim de verificar-se a
existência de eventuais irregularidades.
Realizada pesquisa no portal da transparência do ente, verificando-se irregularidades (checklist de ID: 31529922).
Solicitou-se ao Município de Santa Cruz do Piauí que apresentasse informações sobre as irregularidades verificadas no documento acima
mencionado, bem como sobre as medidas adotadas para saná-las.
Em resposta, a municipalidade informou que adotou as medidas pertinentes para sanar as irregularidades apontadas e apresentou outras
informações pertinentes (ID: 31781081).
É o que cabe relatar. Passo a decidir.
O cerne da presente notícia de fato foi apreciar a existência de eventuais irregularidades no Portal da Transparência do Município de Santa Cruz
do Piauí.
No entanto, após ser instado a se manifestar e corrigir as falhas apontadas por este Parquet, o ente municipal sanou as falhas ora identificadas.
Portanto, o presente procedimento encontra-se com seu objeto esgotado diante da atuação resolutiva deste Parquet.
Ademais, é imperioso frisar-se que a Notícia de Fato se encontra vencida há 09 (nove) dias, em afronta ao art. 3 da Resolução CNMP nº
174/2017:
"Art. 3º 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".
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento, surgindo
novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Deixo de notificar as partes em razão da NF ter sido aberta em face de dever de ofício, conforme o art. 4, §2º da Resolução nº 174/2017.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos/PI,17 de dezembro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
DECISÃO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO ORIENTATIVA AO
MUNICÍPIO DE PICOS QUANTO AO PROCESSO DE TRANSIÇÃO GOVERNAMENTAL MUNICIPAL. RESOLUTIVIDADE DO OBJETO.
ARQUIVAMENTO.
Procedimento instaurado e diligências realizadas logrando êxito na resolutividade do objeto do presente feito.
Trata-se de Procedimento Administrativo nº 018.2020 SIMP nº 000202.088.2020, instaurado visando acompanhar o cumprimento das regras de
transição de mandato no âmbito do Poder Executivo Municipal de Picos-PI.
Expediu-se a Recomendação nº 027/2020 ao Prefeito de Picos-PI para que adotasse as providências pertinentes no tocante ao Processo de
Transição Governamental Municipal, em consonância com a Instrução Normativa 01, de 08 de novembro de 2012 do TCE/PI que dispões sobre
os valores a serem seguidos pela administração a colaboração entre os gestores públicos municipais atuais e os seguintes, a transparência da
gestão pública, o planejamento integrado da ação governamental, a continuidade dos serviços prestados aos munícipes, a supremacia do
interesse público, a boa-fé e a executoriedade dos atos administrativos.
Em resposta a solicitação, o município informou que no dia 19.11.2020 foi instituída as regras e nomeadas as Equipes de Transição, tanto do
atual Prefeito quanto do Prefeito eleito, por meio do Decreto Municipal n° 143/2020, em atenção às orientações da Instrução Normativa n°
001/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Deste modo, revela-se que o procedimento alcançou a sua finalidade.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
O cerne do presente procedimento administrativo foi, em síntese, expedir-se orientações ao Município de Picos-PI no que se refere ao
cumprimento das regras previstas em Instrução Normativa do TCE/PI no que se refere ao processo de transição de gestão municipal.
Têm-se dos autos que, após a expedição de recomendação deste órgão ministerial ao gestor municipal, informou-se o acatamento da referida
recomendação.
Portanto, o presente procedimento encontra-se com seu objeto esgotado diante da atuação resolutiva deste Parquet.
Assim, pelos motivos expostos, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, pois exaurido seu objeto.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Com remessa de cópia digital desta, comunique-se ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
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Cumpra-se.
Picos/PI, 17 de dezembro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
DECISÃO
Trata-se de notícia formulada perante a Ouvidoria do MPPI a qual traz em seu bojo a seguinte manifestação: "Processo iniciado em setembro de
2019, até agora sem resultado, comarca de Picos, número 000912-371/2019 e 002100-371/2019".
Em busca ao sistema SIMP tais protocolos não foram encontrados, apesar disso, nos parece tratarem-se dos protocolos 000912.361.2019 e
002100.361.2019.
Ocorre que, no que se refere às atribuições deste gabinete, os procedimentos seguiram o fluxo normal. Observa-se, no entanto, possível falha da
Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI, vejamos.
A atermação do SIMP 002100.361.2019 foi colhida em 03.12.2019 e recebida pelo gabinete em 05.12.2020, sendo o despacho inicial proferido
em 07.01.2020 e encaminhado à Secretaria Unificada das PJ's de Picos na mesma data, encontrando-se sem cumprimento até este momento.
Frise-se que o lapso temporal decorrente entre a atermação e o despacho inicial só ocorreu em razão do recesso forense.
Já o SIMP 000912.361.2020 teve a atermação colhida em 06.09.2019 e apenas recebida pelo gabinete em 09.10.2019, nesta mesma data a
diretora de secretaria repassou os autos para si, voltando para despacho inicial do gabinete apenas em 14.10.2019.
Antes do despacho inicial ter sido proferido, a diretora de secretaria novamente repassou o feito para si em 18.10.2019 para realização de
atendimento ao público, retornando a este gabinete apenas em 26.10.2019. De pronto, em 27.10.2019 o despacho inicial foi proferido e
encaminhado para a secretaria, pendente de cumprimento até esta data.
Pelo exposto, não restam dúvidas de que, no tocante à atribuição finalística deste órgão, os procedimentos foram regularmente movimentados,
incumbindo as demais movimentações à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos.
Ante a situação exposta, determinou-se a expedição de ofício ao diretor de sede, encaminhamento de cópia do despacho inicial à Ouvidoria do
MPPI para ciência e extração de cópia do feito para a CGMP/PI.
É o que cabe relatar. Passo a decidir.
O cerne da presente notícia de fato foi apreciar os motivos da mora no andamento dos protocolos SIMP nº 000912.361.2019 e 002100.361.2019.
Do que dos autos consta, todas as medidas cabíveis a este gabinete foram adotadas, restando as falhas apuradas como de responsabilidade da
Secretaria Unificada das PJ's Picos.
Sendo assim, este órgão efetuou todas as diligências necessárias ao feito, quais sejam a comunicação do Diretor de Sede e da Corregedoria
Geral do Ministério Público.
Ademais, é imperioso frisar-se que a Notícia de Fato se encontra vencida,
em afronta ao art. 3 da Resolução CNMP nº 174/2017:
"Art. 3º 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".
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento, surgindo
novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Comunique-se acerca desta decisão a Ouvidoria do MPPI. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos/PI, 17 de dezembro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
SIMP n. 002528-361.2020
1ª Promotoria de Justiça de Picos
DECISÃO
Trata-se de Ofício nº 528/2020-PRM/PCS/GAB-PAESN oriundo da Procuradoria da República do Município de Picos em são solicitadas
informações, no prazo de 20 (vinte) dias, sobre eventual propositura de ação civil pública para a conclusão da obra que consta como
"INACABADA" e que não teve repactuação: ID1002929 - Unidade Escolar Municipal do Povoado Aroeira, no Município de Monsenhor Hipólito
(termo/convênio nº 17596/2014).
Vieram-me os autos para manifestação.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Inconteste que a situação merece atenção ministerial, no entanto, já há procedimento em curso com idêntico teor, qual seja NF
n.000177.088.2020.
Assim, INDEFIRO abertura de procedimento preliminar, determinando seu ARQUIVAMENTO SUMÁRIO.
Comunique-se ao MPF, sem prejuízo da necessária publicação desta no DOEMPPI.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos-PI, 18 de dezembro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça

5.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI15152
PORTARIA N° 93/2020 (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 72/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Barras, 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 8625/93[1], 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);
CONSIDERANDO a situação relatada pelo noticiante, dando conta de que idoso João Batista Liarte, necessita de 02 (dois) medicamentos para
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tratamento de Colite Crônica e, por não possuir recursos, precisa que o poder Público forneça os remédios;
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo como objetivo apurar a situação relatada pelo noticiante, dando conta
de que idoso João Batista Liarte, necessita de 02 (dois) medicamentos para tratamento de Colite Crônica e, por não possuir recursos, precisa que
o poder Público forneça os remédios.
Desde já, determino as seguintes diligências:
1. Que seja a portaria autuada e registrada em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o artigo 8º da Resolução nº 01/2008
do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
2. Arquive-se cópia da presente portaria na pasta própria desta Promotoria de Justiça criada no aplicativo SharePoint do Office bem como que lhe
seja dada publicidade;
3. Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) comunicando sobre a instauração do feito, anexando-se cópia desta
portaria;
4. Seja reiterado o Ofício nº 317/2020-2ªPJB, alertando que o não atendimento de requisição ministerial poderá ensejar a responsabilização no
âmbito administrativo, criminal e civil da autoridade que a descumprir
7. Feito isso, após a reunião de elementos suficientes ao prosseguimento do feito, conclusos os autos para ulteriores deliberações;
8. Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores: Érica Micaele da Silva Nascimento (Assessora de Promotoria,
matrícula 15.224), Wesley Alves Resende (Assessor de Promotoria, matrícula 15.493), Sabrina da Silva Serafim (Estagiária, matrícula 2242) e
Francisco de Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula 388), todos lotados nesta Promotoria de Justiça.
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.
Barras/PI, 21 de novembro de 2020.
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça, Titular da 2ª Promotoria de Justiça
[1] Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução
coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea anterior;
II - requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;

5.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIO IX-PI15153
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
O presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil foi instaurado para apurar a notícia de cessação de funcionamento do CRAS de Pio IXPI, afinal, é um serviço público que exige a continuidade.
A portaria declinava que o CRAS localizado na rua Jovino de Carvalho, n.º 11, no Centro de Pio IX-PI estaria fechado. Empós. Também restou
determinado que deveria ser averiguada as condições físicas dos imóveis alugados para tal fim, bem como o mobiliário existente, além de análise
da equipe técnica de referência, os territórios de abrangência, as famílias referenciadas, a articulação com a rede local e os serviços
socioassistenciais ofertados.
Gera uma curiosidade porque tal procedimento foi inaugurado sem provas da descontinuidade do serviço, ou que este estaria sendo ofertado em
local insalubre.
Um ofício foi confeccionado solicitando as seguintes informações: a) exposição dos motivos que ensejam o fechamento do CRAS; b)
encaminhamento do Plano Municipal de Assistência Social; c) informações se ocorreram bloqueios de repasses; d) quadro de servidores lotados
no CRAS.
O município de Pio IX-PI ofertou resposta, declinando o seguinte: a) o CRAS funciona normalmente, atendendo 250 - duzentos e cinquenta famílias, em conformidade com as normas do SUAS; b) o quadro de servidores foi devidamente apresentado; c) declinou que a interrupção
temporária dos trabalhos do CRAS era decorrente de um TAC celebrado com a Procuradoria do Trabalho, no ano de 2017, na qual se
comprometiam a retirar os comissionados, deixando apenas os concursados. Diante de tal fato, restou inviável o retorno do CRAS aos trabalhos
normais; d) declinou o atraso em repasses de recursos de origem Federal - ausência de atribuição deste órgão para apurar. Ao final, declinaram o
plano de atendimento, com cópia em anexo e que não ocorreram bloqueios de valores.
Empós, um novo ofício foi enviado, com a Prefeitura de Pio IX-PI declinando sobre o retorno normal das atividades do CRAS.
Eis o relatório.
Passamos a decidir.
Tendo em vista o retorno das atividades do CRAS, não há mais interesse na perpetuação deste procedimento, tendo em vista que foi
devidamente explanado o motivo da interrupção e a Prefeitura de Pio IX-PI retornou o exercício do mencionado órgão. Sendo assim, o
arquivamento é mister. Remeta-se ao Conselho Superior do Ministério Público para a competente homologação.
Publique-se.
Eduardo Palácio Rocha
Promotor de Justiça
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
O presente Procedimento Administrativo foi instaurado para apurar a situação do idoso JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, em denúncia
proveniente da Sra. ANTÔNIA SÔNIA DE AMORIM SANTOS.
O termo de declarações da denunciante narrava que o Sr. JOÃO RODRIGUES DE AMORIM que é cuidado por sua filha, a Sra. SANDRA MARIA,
porém esta não exerce os cuidados devidos.
Após a denúncia, um ofício foi enviado ao CRAS de Pio IX-PI para a análise da situação e confecção do competente relatório.
Empós, o CRAS emite resposta com o relatório, apontando apenas falhas na higiene pessoal do Sr. JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, além de
um vaso sanitários solto.
A Sra. SANDRA MARIA compareceu no Ministério Público e declinou que os problemas apontados foram solucionados, porém restou advertida
sobre a necessidade de conduzir o seu genitor ao CRAS, no intuito de realizar exames de rotina para analisar possível situação de interdição.
Desta feita, não há mais razão para a manutenção deste Procedimento Administrativo, sendo hipótese para a decretação de seu arquivamento,
em virtude da solução dos fatos apontados pelo CRAS não configurarem situação de possíveis maus tratos, derrubando as denúncias.
Comunique-se o denunciante. Publique-se a decisão de arquivamento.
Eduardo Palácio Rocha
Promotor de Justiça

5.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI15154
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PORTARIA Nº 01, de 14 de janeiro de 2021.
CONVERSÃO DA NOTÍCIA DE FATO Nº 22/2020 NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 01/2021
O Ministério Público do Estado do Piauí, através do seu presentante titular da Promotoria de Luzilândia- PI, 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 ainda,
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância
pública, aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, conforme dispõe o artigo 129,
inciso II da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o artigo 25, incisos III e IV, da Lei nº 8.625/93, dispõe que compete ao Ministério Público a proteção, prevenção e
reparação de danos causados aos interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis e homogêneos;
CONSIDERANDO que a proteção do patrimônio público, função precípua da atividade ministerial na defesa da ordem jurídica, possui caráter
preponderantemente difuso, na medida em que a probidade e a moralidade administrativa constituem valores de natureza indivisível, cuja
violação afeta a sociedade como um todo;
CONSIDERANDO que a proteção do patrimônio público compreende não só a adoção de medidas repressivas de responsabilização, mas
também o manejo de atos preventivos no exercício do controle dos atos administrativos;
CONSIDERANDO que em matéria administrativa, havendo a constatação de que o comportamento de agente público ofende a legalidade, a
moral, os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e de equidade, a ideia comum de honestidade, seu desrespeito
configura ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça por meio de denúncia registrada através da Ouvidoria do Ministério
Público do Estado do Piauí, que o Sr. Leandro Carvalho Moura Fé teria enriquecido ilicitamente como "servidor fantasma" do Município de
Madeiro-PI, além de possível irregularidade no tocante ao acúmulo de cargos públicos;
CONSIDERANDO a necessidade de aprofundamento das investigações e complementação das informações trazidas a esta Promotoria de
Justiça, visando apurar a potencialidade e verossimilhança da lesão apontada como forma de se avaliar o posterior ingresso da ação judicial
pertinente;
CONSIDERANDO a expiração do prazo da Notícia de Fato de origem.
RESOLVE converter a NOTÍCIA DE FATO nº 22/2020 000026-306/2020 no PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 01/2021 com objetivo de
obter informações complementares sobre os fatos em questão, a fim de verificar se existem ou não elementos mínimos da prática de ato de
improbidade administrativa, determinando as seguintes providências iniciais:
I - Requisite-se informações ao gestor do Município de Madeiro, Sr. José Ribamar de Araújo Filho, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, notadamente
a ficha cadastral/dossiê do Sr. Leandro Carvalho Moura Fé;
II - Seja o presente procedimento atualizado no sistema SIMP;
III - Nomeio para secretariar os trabalhos do procedimento o servidor Felipe da Costa de Souza, o qual deverá dar fiel cumprimento a todas as
deliberações;
IV - A fixação desta portaria no local de costume, bem como sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público;
V - Comunique-se ao CACOP com envio de cópia da presente PORTARIA.
Registre-se no SIMP.
Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 14 de janeiro de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 03, de 14 de janeiro de 2021.
CONVERSÃO DA NOTÍCIA DE FATO Nº 44/2020 NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 03/2021
O Ministério Público do Estado do Piauí, através do seu presentante titular da Promotoria de Luzilândia- PI, 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);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover o Procedimento Administrativo para acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições e embasar outras atividades não sujeitas a Inquérito Civil Público;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça a informação de que algumas famílias do Residencial Dilma
Roussef, situado nesta urbe, se encontrariam em extrema pobreza, de modo que os lares dessas famílias não apresentariam condições mínimas
para a moradia;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público intervir no controle de políticas públicas para concretização de direitos fundamentais,
fundamento que se extrai do art. 127 da Carta Magna, incumbindo-lhe a defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO a expiração do prazo da Notícia de Fato de origem.
RESOLVE converter a NOTÍCIA DE FATO nº 44/2020 000410-246/2020 no PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 03/2021, com objetivo de
acompanhar a implementação de políticas públicas voltadas para melhorias estruturais dos lares das famílias identificadas, determinando as
seguintes providências iniciais:
I - Requisite-se ao Secretário Municipal de Assistência Social de Luzilândia, o relatório de visita às famílias identificadas, no prazo de 30 (trinta)
dias;
I.1 - Requisite-se ao Secretário Municipal de Finanças de Luzilândia que informe os valores constantes da lei orçamentária do município
(exercício 2020-2021) destinados para assistência aos desamparados e sem moradias, bem como os projetos em vista para captar recursos
federais para tal fim, informando ainda os valores advindos de repasses obrigatórios e receitas próprias que serão alocados e(ou) realocados
para Assistência Social do município, no prazo de 30 (trinta) dias;
I.2 - Notifique-se a noticiante, Sra. Maria das Dores, Líder Comunitária do Assentamento Dilma Rouseff, para informar se os fatos noticiados
ainda persistem, no prazo de 05 (cinco) dias.
II - Seja o presente procedimento atualizado no sistema SIMP;
III - Nomeio como secretário, para auxiliar os trabalhos do procedimento, o servidor Felipe da Costa de Souza, o qual deverá dar fiel cumprimento
a todas as deliberações;
IV - A fixação desta portaria no local de costume, bem como sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público.
Luzilândia (PI), 14 de janeiro de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº. 05/2021
Instaura Procedimento Administrativo nº 05/2021 para acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelos Municípios de Luzilândia, Joca Marques
e Madeiro, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvos para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela
Campanha Nacional de Vacinação.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Luzilândia, no uso das atribuições legais e
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constitucionais e,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece sem seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem á 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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que, segundo o referido Informe Técnico, os públicos-alvo da campanha são: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em
terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas
com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua,
forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aquaviário;
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses[1];
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de 18/01/2021[3];
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas[4];
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
RESOLVE: INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021, visando a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas
pelos Municípios de Luzilândia, Joca Marques e Madeiro, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvos para vacinação e
o respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais
cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1. Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio e arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. 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, devendo o envio ser certificado nos autos;
3. Determino a remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail diarioeletronico@mppi.mp.br), para a
devida divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no diário eletrônico do Ministério Público do Estado do
Piauí;
4. A emissão de Recomendações aos poderes públicos para fins de adotarem todas as medidas necessárias e possíveis para fins de garantir a
imunização dos públicos-alvos para vacinação;
5. Expeça-se ofício às SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE LUZILÂNDIA, JOCA MARQUES E MADEIRO - instruído com cópia da
presente Portaria e informando-o acerca desta instauração, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as seguintes informações:
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a) o quantitativo de doses da vacina recebida pela Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI;
b) o cronograma de vacinação do município atendendo aos critérios estabelecidos pelos Planos Nacional e Estadual de Saúde;
c) como se dará o controle e rastreabilidade das pessoas vacinadas para aplicação da segunda dose da vacina.
6. Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a servidora Meg Maria da Conceição Vaz Coêlho Fraga, lotada nesta Promotoria de
Justiça;
7. O prazo para a conclusão deste Procedimento Administrativo é de um ano, consoante art. 11 da Resolução nº. 174, do CNMP, ressaltando-se
que, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, poderá ser prorrogado pelo mesmo período, uma única vez.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Publique-se. Cumpra-se.
Luzilândia, 19 de janeiro de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
[1] http://coronavirus.pi.gov.br/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[2] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-nopiaui.html Acesso em: 18 de jan. 2021
[3] https://www.pi.gov.br/noticias/wellington-recebe-em-sao-paulo-doses-da-coronavac-para-o-piaui-vacina-chega-ao-estado-ainda-nestasegunda-18/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[4] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-13/10354/sesapi-inicia-distribuicao-de-seringas-e-agulhas-para-vacinacao-contra-ocoronavirus.html Acesso em: 18 de jan. 2021
Referente ao Procedimento Administrativo nº 05/2021
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 01/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Luzilândia, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição 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 a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, 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 a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da supracitada lei federal, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
as ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências.
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses[1];
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que, consoante o referido Plano Operacional, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente,
1.113.329 (um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de hoje
(18/01/2021)[3];
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
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das vacinas nas centrais respectivas[4];
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo nº 05/2021, em trâmite nesta Promotoria de Justiça, o qual visa acompanhar e fiscalizar as
ações adotadas pelo Municípios de Luzilândia, Joca Marques e Madeiro, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvos
para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
CONSIDERANDO, ainda, o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que faculta ao Ministério
Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário
adequado e imediata divulgação;
RESOLVE: RECOMENDAR à senhora FERNANDA PINTO MARQUES, Prefeita Municipal de Luzilândia; à senhora LÚCIA DE FÁTIMA
SOARES CARVALHO, Secretária Municipal de Saúde de Luzilândia; à senhora FABIANNA SPINDOLA MARQUES, Prefeita Municipal de
Joca Marques; à senhora POLLYANNA SPINDOLA MARQUES, Secretária Municipal de Saúde de Joca Marques; ao senhor JOSÉ
RIBAMAR DE ARAÚJO FILHO, Prefeito Municipal de Madeiro, e ao senhor JOSÉ GARCIA RAMOS FERNANDES, Secretário Municipal de
Saúde de Madeiro, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e
outras com ela convergentes que:
Organize o suporte logístico para retirada das vacinas nas centrais regionais ou estadual, a depender do fluxo estabelecido, bem como
distribuição oportuna dos imunobiológicos a todos os postos de vacinação;
Identifique o quantitativo e as condições de funcionamento das salas de vacina e postos de vacinação existentes em seu território e proceda a
devida atualização das unidades no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES;
Disponibilize caixas térmicas em condições de uso para as salas de vacina, as ações extramuros das unidades de saúde, e o transporte das
vacinas das centrais regionais ao município;
Disponibilize câmaras frias ou geladeiras domésticas na central municipal de rede de frio para situações de necessidade de remanejamento de
imunobiológicos por problemas técnicos em outros equipamentos;
Verifique a quantidade de profissionais de saúde disponíveis para realização da vacinação;
Estruture as equipes de saúde da família para realização de mapeamento da população, por área, que se enquadra nos grupos prioritários, assim
como para a organização de estratégias de busca ativa e monitoramento;
Disponha, para transporte das vacinas, de veículo preferencialmente refrigerado e equipado com caixas térmicas devidamente ambientadas com
bobinas de gelo reutilizáveis e com controle de temperatura por meio de termômetro acoplado;
Afixe avisos nos serviços de saúde e dependências da Secretaria Municipal de Saúde sobre como se dará o processo de vacinação;
Dê preferência a realização da vacinação dos profissionais de saúde e idosos institucionalizados nas próprias unidades a que estão vinculados, a
fim de evitar deslocamentos até as salas de vacinas.
Quanto às salas de vacina:
garanta a disponibilidade de câmaras frias ou geladeiras domésticas em plenas condições de funcionamento, para que não haja oscilação de
energia diferente da faixa recomendada de +2ºC a +8ºC;
mantenha rotina de higienização padronizada;
mantenha fluxo estabelecido para descarte de resíduos;
garanta condições estruturais de funcionamento de acordo com as normas sanitárias, disponibilizando em cada uma das salas:
tomadas em quantitativo equivalente aos equipamentos existentes, garantindo o não uso de extensões ou dispositivos que permitam o
funcionamento de mais de um equipamento na mesma tomada;
termômetros em quantitativo suficiente para atender a todas as câmaras frias/ geladeiras e caixas térmicas, bem como quantitativo reserva;
caixas de descarte de materiais pérfuro-cortantes;
álcool, luvas e algodão;
pias, água, sabonete, papel toalha, lixeiras com pedal e sacos plásticos;
condicionadores de ar em plenas condições de funcionamento 24 horas por
dia;
computadores com acesso a internet.
Quanto aos postos de vacinação:
realize a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;
mantenha disponível aos usuários locais para lavagem adequada ou com desinfetantes para as mãos;
limite o número de familiares que acompanham quem irá se vacinar (no máximo um acompanhante);
d) realize triagem de pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação;
adote medidas para evitar aglomeração na sala de espera, tais como marcações no piso para o distanciamento social, redução do tempo de
espera e aplicação, acolhimento com classificação do atendimento conforme os grupos prioritários, dentre outros;
mantenha, caso necessário, horários estendidos (e/ou também aos sábados) de funcionamento dos postos de vacinação, a fim de facilitar e
ampliar o acesso da população;
g) realize ações de vacinação extramuros das salas de vacinas, com observância das normas sanitárias, de modo a facilitar o acesso da
população, como, por exemplo, vacinação na modalidade drive-thru, salas de vacina itinerantes, dentre outros.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Luzilândia, pelo e-mail primeira.pj.luzilandia@mppi.mp.br as providências
tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Luzilândia/PI, 19 de janeiro de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
[1] http://coronavirus.pi.gov.br/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[2] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-nopiaui.html Acesso em: 18 de jan. 2021
[3] https://www.pi.gov.br/noticias/wellington-recebe-em-sao-paulo-doses-da-coronavac-para-o-piaui-vacina-chega-ao-estado-ainda-nestasegunda-18/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[4] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-13/10354/sesapi-inicia-distribuicao-de-seringas-e-agulhas-para-vacinacao-contra-ocoronavirus.html Acesso em: 18 de jan. 2021
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5.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAINÓPOLIS-PI15155
PORTARIA Nº 02/2021
Inquérito Civil Público nº 02/2021
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei nº 8.069/90, definiu em seu artigo 86 que a política de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 12.594/2012 (que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE) determina em
seu artigo 5 o , inciso II, que compete aos municípios a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o
Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual e, em seu artigo 7o , § 2o que os municípios deverão, com base no Plano Nacional de Atendimento
Socioeducativo, elaborar seus planos decenais correspondentes, em até 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da aprovação do Plano Nacional;
CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo foi aprovado pela Resolução nº 160/2013, do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, tendo sido publicado em data de 19 de novembro de 2013; CONSIDERANDO a necessidade
de observância dos princípios da descentralização, desjudicialização, integração operacional e municipalização do atendimento aos adolescentes
autores de ato infracional, resultantes ao artigo 204, inciso I, da Constituição da República, bem como do artigo 88, incisos I, II, III e V, da Lei nº
8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de efetiva implementação de uma política municipal de proteção especificamente destinada ao atendimento
dos adolescentes autores de ato infracional, nos moldes do previsto pelas Leis Federais n°s 8.069/90 e 12.594/2012, em atendimento ao disposto
nos artigos 204, 226, 227 e 228, todos da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público, conforme disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal e artigo 4°, caput e parágrafo
único, da Lei n° 8.069/90, assegurar a crianças e adolescentes, 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 e à convivência familiar e comunitária,
dentre outros direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (conforme artigo 3° da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que na forma do disposto no artigo 4°, parágrafo único, alíneas "b" e "d", da Lei n° 8.069/90, a garantia de prioridade
compreende, dentre outros fatores, a precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, a preferência na formulação e na
execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à criança e ao
adolescente, o que importa na previsão de verbas orçamentárias para fazer frente às ações e programas de atendimento voltados à população
infanto-juvenil (conforme inteligência dos artigos 88, inciso II; 90; 101; 112; 129 e 259, parágrafo único, todos da Lei n° 8.069/90);
CONSIDERANDO que a aludida garantia de prioridade também se estende aos adolescentes que praticam atos infracionais, para os quais o
artigo 228 da Constituição Federal, em conjugação com os artigos 103 a 125 da Lei n° 8.069/90 e disposições correlatas contidas na Lei nº
12.594/2012, estabelece a obrigatoriedade de ser a eles dispensado um tratamento diferenciado, individualizado e especializado, extensivo às
suas famílias;
CONSIDERANDO que, na forma do disposto no artigo 88, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a municipalização se constitui na
diretriz primeira da política de atendimento à criança e ao adolescente, sendo também relativa à criação e implementação de programas
destinados a adolescentes autores de atos infracionais, notadamente aqueles que visam tornar efetivas e/ou dar suporte à execução das medidas
socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, dentre outras medidas em meio aberto passíveis de serem
aplicadas a eles e a suas famílias;
CONSIDERANDO a necessidade de integração social dos adolescentes autores de ato infracional em suas famílias e comunidades, conforme
preconizado nos artigos 100, caput e par. único, incisos IX c/c 113 e nos artigos 35, inciso IX e 54, incisos IV e V, da Lei nº 12.594/2012;
CONSIDERANDO que um dos objetivos precípuos das medidas socioeducativas em meio aberto é, justamente, o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários; e sendo tais medidas, portanto, quando comparadas às restritivas de liberdade, as mais compatíveis com a
manutenção e reintegração de tais vínculos, assim como com o atendimento à saúde mental infanto-juvenil preferencialmente realizado em base
comunitária e extra-hospitalar, conforme definido pela Lei nº 10.216/2001;
CONSIDERANDO as atuais carências de estrutura física, de recursos humanos e de vagas nas unidades de semiliberdade e de internação
socioeducativa, associados à necessidade do estabelecimento de justa correspondência entre atos infracionais de menor gravidade e medidas
socioeducativas, fatores que demonstram a necessidade imperiosa de investimentos para a constituição de um eficaz sistema socioeducativo em
meio aberto, sem prejuízo da implementação de ações de prevenção, que são inerentes à política socioeducativa que os municípios têm o dever
de implementar;
CONSIDERANDO que a inexistência de tais programas especializados no atendimento de adolescentes acusados da prática infracional, assim
como a insuficiência e inadequação das estruturas e serviços municipais para fazer frente à demanda apurada, têm prejudicado os
encaminhamentos efetuados pela Justiça da Infância e Juventude, comprometendo assim a solução dos problemas detectados, com prejuízo
direto não apenas aos adolescentes e suas famílias, que deixam de receber o atendimento devido, mas a toda sociedade;
CONSIDERANDO que de acordo com o artigo 5o , III, da Lei nº 12.594/2012 é de responsabilidade dos municípios a implementação dos
programas de atendimento em meio aberto, destinados a adolescentes incursos na prática de ato infracional e suas respectivas famílias, com
ênfase para as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, previstas no artigo 112, incisos III e IV, da
Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que a criação e a manutenção de tais programas é parte intrínseca da política de atendimento dos direitos de adolescentes,
destinada a proporcionar-lhes a devida proteção integral, na forma do disposto no artigo 1º da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que o não oferecimento ou a oferta irregular dos programas e ações de governo acima referidos, na forma do disposto nos
artigos 5°; 98, inciso I, e 208, incisos I, VII, VIII, X e parágrafo único, todos da Lei n° 8.069/90 (com a nova redação da Lei nº 12.594/2012),
corresponde a efetiva violação dos direitos dos adolescentes submetidos a medidas socioeducativas, podendo acarretar a responsabilidade
pessoal dos agentes e autoridades públicas competentes, conforme previsto no artigo 216, do mesmo Diploma Legal e nos artigos 28 e 29 da Lei
nº 12.594/2012 (com possibilidade de submissão às sanções civis da Lei Federal nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa), sem prejuízo
da adoção de medidas judiciais contra os municípios, para regularização de sua oferta, conforme previsto nos artigos 212 e 213, da Lei nº
8.069/90;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi conferida legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes
à infância e juventude, conforme artigos 127 e 129, inciso II, alínea "m", da Constituição Federal e artigos 201, incisos V e VIII, e 210, inciso I, da
Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que a Política Municipal Socioeducativa somente pode ser considerada integralmente implementada mediante a elaboração e
execução de um Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e mediante a estruturação de programas de atendimento em meio aberto,
conforme previsto na Lei nº 12.594/2012 (ex vi de seu artigo 49, §2o ), ensejando a obrigatoriedade de observância por parte dos municípios ao
comando cogente da referida norma ordinária;
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de o Município de Itainópolis-PI adequar seus órgãos, programas, estruturas e orçamento às
disposições das Leis Federais acima citadas, em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e a Lei do SINASE (Lei nº
12.594/2012);
RESOLVE, com fundamento nos artigos 37, caput, 127, caput, 129, incisos II e III e 227, todos da Constituição Federal, artigos 1º, 3º e 5º, 201, V,
VI "b" e "c" e VIII, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e no artigo 8º da Lei nº 7.347/85, instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL
PÚBLICO n. 02/2021, determinando, desde já as seguintes diligências:
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1) Destinatários:
a) MUNICIPALIDADE de Itainópolis-PI e Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Itainópolis-PI.
2) Objetivo:
a) Exigir a imediata elaboração e oportuna implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.
3) Das Etapas e prazos para elaboração do Plano
a) Da elaboração do Plano Municipal - Marco Situacional (diagnóstico)
Determina-se a expedição de ofício à Municipalidade de Itainópolis-PI e ao CMDCA local para que observem a necessidade de prévia elaboração
de diagnóstico local, mediante coleta de dados que retratem a situação dos adolescentes autores de ato infracional e suas famílias, além da
forma qual a estrutura de atendimento para este tipo de demanda existente no município e como vem ocorrendo a execução das medidas
socioeducativas em meio aberto e seus resultados, devendo para tanto obter:
b) MAPEAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO
A relação de todos os programas e serviços - governamentais e não governamentais - de atendimento de adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas em meio aberto (correspondentes às medidas relacionadas nos artigos 101, incisos I a VI e 112, da Lei nº 8.069/90),
questionando se cada um dos programas/serviços (assim como as entidades que os executam) estão devidamente registrados no CMDCA,
observado o prazo de validade preconizado pelo art. 90, §3º, da Lei nº 8.069/90, possuem propostas específicas de atendimento, assim como
metodologias de autocomposição de conflitos ou práticas/medidas restaurativas, nos termos do artigo 35, II e III da Lei nº 12.594/2012.
c) MAPEAMENTO DE ATOS INFRACIONAIS COMETIDOS, LOCAIS DE OCORRÊNCIA, MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS IMPOSTAS E
ÍNDICES DE CUMPRIMENTO E DESCUMPRIMENTO
A relação integral de boletins de ocorrência circunstanciados envolvendo adolescentes autores de ato infracional nos últimos 24 meses,
elaborando gráfico analítico com:
c.1) identificação dos bairros/áreas com maior incidência de atos infracionais, quais os atos infracionais praticados;
c.2) quais as unidades de educação, quais as unidades de saúde, de assistência social, bem como quais os equipamentos de lazer e eventuais
programas de esporte e cursos profissionalizantes existentes em cada bairro/área e qual a população atendida em cada um destes
equipamentos/unidades e programas mensalmente, esclarecendo se há demanda reprimida e porventura não atendida;
c.3) A relação integral de casos nos quais houve aplicação de medidas socioeducativas cumuladas com remissão como forma de exclusão do
processo, aplicadas pela Promotoria da Infância e quais os respectivos índices de cumprimento integral e de descumprimento nos últimos 24
meses;
c.4) A relação integral de casos nos quais houve remissão cumulada com medidas socioeducativas em meio aberto, como forma de suspensão
do processo após a apresentação em juízo, e quais os respectivos índices de cumprimento integral e de descumprimento nos últimos 24 meses;
c.5) A relação integral de casos nos quais houve aplicação de medidas socioeducativas após todo o trâmite do processo de conhecimento ("Ação
socioeducativa"), indicando quais os índices de aplicação de medidas de internação, semiliberdade, liberdade assistida, prestação de serviços à
comunidade, reparação de danos, advertência e correspondentes às medidas do art. 101, incisos I a VI, da Lei nº 8.069/90 e qual o respectivo
índice de cumprimento integral e de descumprimento nos últimos 24 meses;
c.6) elaborar gráfico analítico identificando:
c.6.1) se em todos os casos nos quais houve aplicação de medidas socioeducativas após a formação dos processos (guias) de execução em
qual prazo foram encaminhadas cópias pela autoridade judiciária à direção do programa de atendimento socioeducativo para elaboração do
Plano Individual de Atendimento;
c.6.2) se houve elaboração de Plano Individual de Atendimento em todos os casos levantados nas alíneas c.3 a c.5; c.6.3) se todos os Planos
Individuais de Atendimento foram elaborados no prazo legal e, em caso negativo; qual o índice de casos nos quais os PIAs não foram elaborados
dentro do prazo legal;
c.7) Deverá também:
c.7.1) elaborar gráfico analítico apontando o índice de prazo imposto em todos os casos levantados nos últimos 24 meses para as medidas
integralmente cumpridas e para as medidas descumpridas, a fim de verificar a observância aos princípios da intervenção precoce e da brevidade
previstos no artigo 100, par. único, inciso VI e artigo 35, inciso V da Lei nº 12.594/2012 (respectivamente);
c.7.2) elaborar gráfico analítico identificando quais medidas socioeducativas em meio aberto obtiveram maior índice de cumprimento efetivo e
quais obtiveram maior índice de descumprimento (indicando os programas/entidades responsáveis por sua respectiva execução);
c.7.3) elaborar gráfico analítico identificando quais programas de atendimento (governamentais ou não governamentais) obtiveram maior índice
de cumprimento em meio aberto e quais obtiveram maior índice de descumprimento.
c.7.4) elaborar gráfico analítico identificando quais os valores mensais e anuais destinados aos programas de atendimento (governamentais ou
não governamentais) que obtiveram maior índice de cumprimento em meio aberto e qual o montante de recursos destinados aos que obtiveram
maior índice de descumprimento.
d) CONTINUIDADE DO MAPEAMENTO DAS CONDIÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO
d.1) Em relação aos programas de atendimento, o CMDCA deverá elaborar diagnóstico identificando, nos termos do artigo 11 da Lei nº
12.594/2012, se todos - governamentais ou não governamentais - observaram em seus planos/projetos políticopedagógicos:
d.2) a exposição das linhas gerais dos métodos e técnicas pedagógicas, com a especificação das atividades de natureza coletiva;
d.3) a indicação da estrutura material, dos recursos humanos e das estratégias de segurança compatíveis com as necessidades da respectiva
unidade;
d.4) regimento interno que regule o funcionamento da entidade, no qual deverá constar, no mínimo:
d.4.1) o detalhamento das atribuições e responsabilidades do dirigente, de seus prepostos, dos membros da equipe técnica e dos demais
educadores;
d.4.2) a previsão das condições do exercício da disciplina e concessão de benefícios e o respectivo procedimento de aplicação; e
d.4.3) a previsão da concessão de benefícios extraordinários e enaltecimento, tendo em vista tornar público o reconhecimento ao adolescente
pelo esforço realizado na consecução dos objetivos do plano individual;
d.5) a política de formação dos recursos humanos; d.6) a previsão das ações de acompanhamento do adolescente após o cumprimento de
medida socioeducativa;
d.7) a indicação da equipe técnica, cuja quantidade e formação devem estar em conformidade com as normas de referência do sistema e dos
conselhos profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser realizado; e
d.8) a adesão ao Sistema de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, bem como sua operação efetiva.
e) Fixa-se o prazo para coleta de tais informações de 6 meses, contados a partir do recebimento da presente Portaria pela Municipalidade e pelo
CMDCA.
4) Das etapas de discussão, formatação, conclusão e aprovação do Plano:
a) Após a coleta destas informações (marco situacional/diagnóstico), ou seja, da chegada do último relatório contendo todos os dados acima
citados, a Municipalidade deverá criar uma comissão intersetorial, composta, no mínimo, de técnicos e profissionais das áreas relacionadas no
artigo 8º, da Lei nº 12.594/2012 (saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e capacitação para o trabalho), que irão elaborar a minuta
do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo que será posteriormente encaminhada ao CMDCA local.
A referida comissão terá o prazo de 6 meses para discussão, elaboração, conclusão e aprovação da minuta do Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo a ser encaminhado ao CMDCA para oportuna apreciação e recusa, complementação ou aprovação;
b) Durante esse período de reuniões/sessões ordinárias para discutir, elaborar, formatar, concluir e aprovar o Plano Municipal, a Municipalidade
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deverá promover, no mínimo, 2 Audiências Públicas (em respeito aos princípios da democracia participativa e da publicidade - previstos nos
artigos 37, caput, 227, § 7o e 204, inciso II, todos da Constituição Federal) em local que permita o maior acesso do público do Município possível,
em horário que não conflite com o horário de expediente útil, conferindo ampla e prévia publicidade (de 15 dias de antecedência) pela imprensa
oficial, pela mídia local, encaminhando ofício de ciência à Comissão Temática da Câmara Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(conforme artigo 8o , par. único da Lei nº 12.594/2012);
b.1) a primeira será prévia: para dar publicidade sobre o processo de discussão e elaboração do Plano Municipal, em período de no máximo 60
dias após a aprovação da Resolução de Criação da Comissão Intersetorial incumbida de elaboração do Plano.
b.2) a segunda será conclusiva: para dar publicidade sobre o término do processo, com apresentação do diagnóstico e conclusões da Comissão
responsável pela elaboração do Plano - em prazo não superior a 60 dias após finalizado o diagnóstico e apresentadas as conclusões pela
respectiva Comissão.
c) Após a realização da segunda Audiência Pública, a Municipalidade terá o prazo máximo de 90 dias para realização de reuniões/sessões
ordinárias e, se necessário, extraordinárias, para encaminhamento do projeto de Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo que deverá ser
encaminhando no prazo máximo de 30 dias após concluídas todas as etapas na esfera de gestão do Município ao CMDCA para sua oportuna
recusa, cobrança de complementação de dados ou aprovação, com ofício de relatório conclusivo para ciência à Comissão Temática da Câmara
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (conforme artigo 8o , par. único da Lei nº 12.594/2012);
d) Sem prejuízo da preservação da imagem e do princípio da privacidade, que no processo de elaboração do Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo sejam também ouvidos os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, na perspectiva de colher subsídios às ações
governamentais que serão implementadas;
5) Das etapas de apreciação e eventual aprovação do Plano perante o CMDCA
Tendo em vista a necessidade de conclusão do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo no prazo anteriormente mencionado, sem
prejuízo do amplo debate e do reordenamento institucional inerentes ao processo de elaboração, o Ministério Público RECOMENDA:
a) Após aprovada a minuta do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo pela Comissão Intersetorial instituída pelo Governo Municipal,
deverá referido instrumento ser encaminhado no prazo máximo de 30 dias ao CMDCA para sua apreciação;
a.1) O Presidente do CMDCA deverá submeter o projeto de Plano ao colegiado na primeira sessão/reunião ordinária seguinte, ou, se necessário,
convocar reunião/sessão extraordinária para apreciação do referido instrumento;
a.2) O Colegiado deverá decidir pela recusa, necessidade de complementação ou aprovação, mediante decisão devidamente fundamentada e
motivada;
a.3) Para tomada da decisão respectiva, o Colegiado poderá solicitar informações adicionais aos técnicos responsáveis pela elaboração da
minuta do Plano e também a outros profissionais com atuação na área infanto-juvenil;
a.4) Nas hipóteses de recusa e/ou necessidade de complementação o CMDCA deverá, incontinenti, reencaminhar o Projeto, com cópia da ata de
deliberação da reunião/sessão do CMDCA à Comissão Intersetorial da Municipalidade que deverá cumprir o quanto contido na decisão daquele
Conselho Gestor e devolvê-lo para nova apreciação do CMDCA no prazo mais breve possível;
a.5) Em caso de aprovação, o CMDCA deverá encaminhá-lo à Municipalidade, visando obter do Chefe do Executivo sua inclusão nas propostas
orçamentárias a serem aprovadas para os exercícios seguintes (Lei Orçamentária Anual - LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Plano
Plurianual - PPA) e para que inicie sua efetiva implementação, se necessário com o remanejamento de recursos de outras áreas, observado, em
qualquer caso, o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente e, em especial, ao disposto no artigo 4º, caput e par. único, alíneas
"c" e "d", da Lei nº 8.069/90;
a.6) Todas as etapas do processo de discussão do Plano deverão ser divulgadas com antecedência devida junto à comunidade, assim
comunicadas oficialmente ao Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar local;
6) Não havendo prejuízo ao interesse público, envie-se via ofício, cópia da presente Portaria, à Municipalidade e ao COMDCA, informando a
instauração deste Inquérito Civil no sistema da Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI.
Dos ofícios encaminhados à Municipalidade e ao COMDICA deverá constar que o não atendimento de elaboração e implementação do Plano
Municipal poderá ensejar o ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público para que o Poder Judiciário obrigue a Municipalidade a
promover todas as medidas necessárias destinadas a elaborar e implementar uma efetiva Política Municipal de Atendimento Socioeducativo, sem
prejuízo de eventual ação de responsabilização civil e administrativa, inclusive por ato de improbidade, em face dos agentes públicos omissos.
7) Autue-se, rubrique-se e numere-se a presente portaria de instauração de Inquérito Civil, arquivando-se cópia em pasta própria da Promotoria
de Justiça;
8) Envie-se cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente; à Justiça da Infância e da
Juventude local; a todos os CREAS; CRAS, CAP's e entidades que executam programas de atendimento socioeducativo em meio aberto do
Município de Itainópolis-PI; ao CEDCA/PI; ao CONANDA; à Secretaria de Direitos Humanos e ao Diário Eletrônico Oficial do Ministério Público do
Estado do Piauí, noticiando a instauração deste Inquérito Civil (a fim de garantir a publicidade da atuação ministerial);
9) Cumpra-se as determinações supra no prazo máximo de cinco dias, e com as respostas da Municipalidade nos autos, tornem conclusos
Expedientes necessários.
Itainópolis-PI, 20 de janeiro de 2021 .
ROMANA LEITE VIEIRA
Promotora de Justiça

5.7. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI15156
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Resta observada Notícia de Fato registrada em SIMP sob o Nº. 001961- 369/2020, objetivando fiscalizar a realização de eventos de "Kitesurf",
inclusive os eventos denominados "Downwind", no âmbito do Delta do Parnaíba, na extensão do Município de Parnaíba (PI), a partir de reunião
ordinária do Grupo Regional de Parnaíba, realizada na data de 14 de julho de 2020.
Para tanto, restou determinada a expedição de ofícios ao Prefeito do Município de Parnaíba, à Diretora da Vigilância Sanitária Municipal, ao 2º
BPM/PI, aos organizadores de eventos de Downwind - Bagre Kite School e Kangaceiros Kite Trip, para manifestação acerca da eventual
organização de eventos do tipo "Downwind", a serem realizados no Delta do Parnaíba.
Ato contínuo, em sede de resposta, por meio de e-mail Documento N°. 2821697, a Superintendência de Turismo do Município de Parnaíba (PI)
informou que "Em resposta ao ofício recebido de nº 769/2020/1961-369/2020-SUPJP, comunicamos que a Superintendência de Turismo do
Município de Parnaíba não recebeu nenhum documento comunicando a realização de eventos do tipo "Downwind". Dessa forma, não temos
conhecimento acerca da organização do referido evento".
Ademais, em resposta ao Ofício N.º 771/2020/1961- 369/2020-SUPJP, endereçado ao representante legal da "KANGACEIROS KITE TRIP", este
informou que o evento em questão, diz respeito ao grupo de amigos apreciadores do kitesurf, que não existe atividade comercial ou financeira,
onde cada um paga por suas despesas, além de não ser montada nenhuma estrutura física ou móvel na beira da praia.
Por sua vez, em resposta ao Ofício Nº. 853/2020/1961-369/2020-SUPJP, o Comando do 2º Batalhão informou que não tomou conhecimento
sobre realização de tais eventos, no entanto diuturnamente tem realizado o trabalho preventivo juntamente com as equipes de serviço no intuito
de se fazer cumprir os decretos do Governo do Estado do Piauí que visa o isolamento social por conta da pandemia do Covid-19.
Em continuidade das diligências, a partir despacho exarado nos autos, via Documento Nº. 3013731, restou expedido ofício ao representante legal
da "BAGRE KITE SCHOOL", informando datas e se possuem alvará ou permissão do citado município. Entretanto, decorreu prazo sem resposta
Página 71

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 788 Disponibilização: Quarta-feira, 20 de Janeiro de 2021 Publicação: Quinta-feira, 21 de Janeiro de 2021

das diligências supracitada, conforme Documento N°. 3218490.
É o sucinto relatório. Passo à manifestação.
O procedimento em lume tem por objetivo fiscalizar a realização de eventos de "Kitesurf", inclusive os eventos denominados "Downwind", no
âmbito do Delta do Parnaíba, na extensão do Município de Parnaíba (PI).
Ocorre que, oportunizado ao representante legal da "KANGACEIROS KITE TRIP, manifestar-se acerca dos fatos, foi apresentado esclarecimento
no sentido de que as atividades desempenhadas pelos participantes do evento esportivo não são de cunho comercial ou financeiro. Aduz ainda
que, o referido encontro anual começaria na praia do Cumbuco - CE e indo até Atins, nos Lençóis Maranhenes, sendo a parada no Piauí prevista
para o dia 16 de setembro do ano de 2020, seguindo em direção Tutóia - MA, conforme Documento N°. 2812116, págs. 01 "usque" 03.
Oportuno consignar que, pandemia causada pela infecção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e pela doença dele decorrente (COVID-19) tem
trazido grandes desafios aos gestores. A ausência de tratamento farmacológico eficaz para evitar o agravamento da doença e a alta virulência da
enfermidade são grandes dificuldades que têm sido enfrentadas pelos sistemas de saúde em todo mundo.
No momento, a medida mais efetiva para o enfrentamento da pandemia é o distanciamento social, que tem por objetivo tornar mais lenta a
transmissão do vírus e reduzir a necessidade de recursos hospitalares em curto espaço de tempo. Nesse aspecto, o Estado do Piauí juntamente
com o Município de Parnaíba e os órgãos de apoio ao enfrentamento do COVID-19, despenderam os esforços necessários a fim de conter o
avanço da doença, apresentando planos de segurança pública, expedindo atos normativos a fim de regular as retomadas das atividades
econômicas e sociais no âmbito de suas áreas de competência.
Nesse ínterim, o Pacto pela Retomada Organizada das Atividades Econômicas e Sociais Covid-19 (PRO PIAUÍ) definiu estratégias para o retorno
gradual, regional e segmentado das atividades econômicas, levando em consideração as novas regras sanitárias contidas nos protocolos gerais e
específicos e principalmente o controle de aglomeração de pessoas, como forma de evitar a propagação da doença. Sendo tal pacto promissor
para a formalização do Decreto EstadualNº. 19.085, de 07 de julho de 2020, que promoveu a retomada gradual das atividades econômicas e
sociais no âmbito do Estado do Piauí. Dentre as atividades do decreto supracitado, ressaltam-se, em especial as do Grupo III, "das atividades
que poderão retomar a partir de 08 de setembro de 2020", as atividades esportivas: modalidade eventos esportivos.
Reitera-se que a mens legis do ato normativo, de forma geral, é estabelecer restrições e regular atividades econômicas e serviços de forma a
evitar aglomerações. Sendo assim, verifica-se a regularidade do referido evento em questão consonante as regras normativas para
enfrentamento do Covid-19 no Estado do Piauí.
Ademais, o comando de policiamento do litoral meio norte 2º BPM - "BATALHÃO MAJOR OSMAR", por meio do Ofício N°. 1217/AJD/20,
conforme documento N°.2914822, asseverou a realização do trabalho preventivo acompanhado das equipes de serviço, no intuito de se fazer
cumprir os decretos do Governo do Estado do Piauí que visa o isolamento social por conta da pandemia do Covid-19.
Por outro lado, verifica-se a resolutividade do objeto da presente Notícia fato, haja vista que a passagem dos participantes do evento esportivo
ocorreria em 16 de setembro do ano de 2020, portanto, sendo compatível com os Decretos Estaduais do Piauí a respeito da abertura de
atividades econômicas e sociais na região, fato que embasa o processo de arquivamento dos presentes autos, conforme disposição do artigo 4º,
inciso I, da Resolução CNMP Nº. 174/2020, senão vejamos:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
(...)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;"
Assim, determino o ARQUIVAMENTO do feito, na forma do artigo 4º, inciso I, da Resolução CNMP Nº. 174/2017.
Por fim, proceda o arquivamento dos autos do procedimento, com a devida baixa no SIMP, conforme reza o artigo 5º, da Resolução Nº.
174/2017, do CNMP, informando ao CSMP, via ofício, por E-Doc.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 19 de janeiro de 2021.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)

5.8. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAICÓS-PI15157
PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº 000001-179/2021
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada na Promotoria Eleitoral, através da SIMP n. 000001-179/2021, gerada a partir do atendimento ao público
recebido por meio do e-mail institucional brenapinheiro@mppi.mp.br, no qual o representante alega que a Câmara Municipal de Vereadores do
Município de Jaicós/PI votou, na sessão do dia 04/09/2020, dois projetos leis, sendo que o primeiro que regulamenta os subsídios do Prefeito,
vice-prefeito e secretários municipais de autoria do poder executivo municipal, e o segundo o projeto de lei que regulamenta os subsídios dos
vereadores municipais, para o período de 2021 a 2024, e que o índice de reajuste aplicado nos aumentos dos salários de vereadores, prefeito,
vice-prefeito e secretários municipais é quase 30% de aumento, mesmo diante da crise econômica, do desemprego e da situação agravada pelo
novo Coronavírus.
Narra ainda que a Lei Municipal 1095-20 foi sancionada pelo prefeito Ogilvan da Silva Oliveira, no dia 09/09/2020, e publicada no Diário Oficial
dos municípios na edição do dia 10/09/2020, na qual o salário do prefeito passou de R$ 12.754,80 para 17.669,99, vice-prefeito de R$ 6.377,40
para R$ 8.834,99, e dos secretários municipais de R$ 3.188,70 para 4.417,49, para a legislatura de 2021/2024.
Adotadas as medidas iniciais pertinentes ao feito, oficiou-se a Câmara Municipal de Jaicós e a Prefeitura Municipal de Jaicós solicitando
informações (ID. 32279479)
A Câmara Municipal de Jaicós alegou que foi feito uma errata na Lei municipal que fixou os subsídios, para alterar a data de início de vigência
dessa, conforme anexo, e assim não infringir os ditames da Lei complementar nº 173/2020. (ID.32291069). Juntou-se Errata nº 001/2020 a Lei nº
1.094/2020, com a devida publicação no diário dos municípios.
O Município de Jaicós-PI (ID.32291069), apresentou as respostas e juntou documentos alegando que, ao tomar conhecimento da Lei
Complementar Federal nº 173/2020, imediatamente enviou ofício à Câmara Municipal pleiteando alteração da Lei Municipal nº 1095/2020, para
fazer constar que os efeitos financeiros deverão valer apenas a partir de 01 de janeiro de 2022. (doc. 01). No dia 20 de outubro de 2020, foram
aprovadas e sancionadas as Erratas 01/2020 e 02/2020, atestando que os efeitos financeiros das Leis Municipais 1094/2020 e 1095/2020
somente entrarão em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022 (doc. 03). Segue, ainda, comprovação da publicação em diário oficial dos municípios,
das emendas mencionadas acima (doc. 04).
Epítome do necessário. DECIDO.
A fixação dos subsídios de vereadores é de competência exclusiva da Câmara Municipal, a qual deve respeitar as prescrições estabelecidas na
Lei Orgânica Municipal, na Constituição do respectivo Estado, bem como na CF. [RE 494.253 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 22- 2-2011, 2ª T, DJE
de 15-3-2011.]
Assim, preceitua a CRFB o seguinte:
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo
Estado e os seguintes preceitos:
V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que
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dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;(Redação dada pela Emenda constitucional nº 19, de 1998)
VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que
dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:
a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento do subsídio dos Deputados
Estaduais;
b) em Municípios de dez mil e um a cinqüenta mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a trinta por cento do
subsídio dos Deputados Estaduais;
c) em Municípios de cinqüenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a quarenta por cento do
subsídio dos Deputados Estaduais;
d) em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a cinqüenta por cento do
subsídio dos Deputados Estaduais;
e) em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a sessenta por cento do
subsídio dos Deputados Estaduais;
f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a setenta e cinco por cento do subsídio
dos Deputados Estaduais;
Por tanto, apesar de ser um aumento bem considerável e até mesmo acima do padrão da realidade do município, a Câmara Municipal respeitou
os únicos limites constitucionais fixados pela carta magna.
Quanto ao aumento em ano de pandemia, a vedação fica por conta da Lei complementar nº 173/2020, veja-se:
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e
empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à
calamidade pública;
Ab initio, cumpre mencionar que o procedimento fora iniciado através de representação nesta Promotoria de Justiça.
Ademais, apregoa a Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que a Notícia de Fato será arquivada quando:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº
189, de 18 de junho de 2018)
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão; (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para
complementá-la. (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018).
No caso em apreço, segundo se depreende dos autos, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs este procedimento, uma vez
que a Câmara e a Prefeitura de Jaicós adequaram a lei aos dispositivos legais, não vislumbrando-se mais nenhuma irregularidade. Nesse
contexto, o arquivamento da Notícia de Fato é de rigor.
Isto posto, com base nos argumentos expendidos, promovo o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato em questão, na forma do art. 4º, III, da
Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Cientifique-se as partes interessadas.
Determino a publicação da decisão no Diário Oficial Eletrônico-DOEMP/PI.
Expirado o prazo sem apresentação de recurso, os autos deverão ser arquivados nesta Promotoria, com a devida baixa no Sistema, nos termos
do art. 5º, da Resolução CNMP nº 174/2017.
Cumpra-se.
Jaicós-PI, 19 de janeiro de 2021.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça Titular da PJ de Jaicós
Procedimento Administrativo nº 022/2019 SIMP 000093-179/2017
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
O presente Procedimento Administrativo foi instaurado através da Portaria nº 31/2018, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a
regularização do fornecimento de energia elétrica na UBS Cícero Rodrigues da Luz, localizada na Av. João José Ramos, no município de Campo
Grande do Piauí.
O referido procedimento teve origem através do Ofício nº 062/2016 da Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piauí, no qual informava acerca
das quedas de energia elétrica da UBS Cícero Rodrigues da Luz, ocasionando o não atendimento aos usuários e possíveis prejuízos ao
patrimônio público.
Através do ofício supra, afirma-se também que a mais de 01 ano foi solicitado apoio junto à Eletrobrás.
Ato Contínuo, oficiou-se o representante da Eletrobrás e o Secretário de Saúde do Município de Campo Grande do Piauí-PI para que
comparecessem à audiência extrajudicial no dia 04/07/2016, às 13 horas, na Promotoria de Justiça de Jaicós.
Na data supra, os representantes da Eletrobrás solicitaram prazo para fornecimento da documentação relativa aos processos licitatórios, bem
como de vistoria.
O Município de Campo Grande do Piauí informou, na data 30 de maio de 2017, que o problema continuava a acontecer.
Tendo em vista a resposta apresentada pelo ente municipal, oficiou-se à Eletrobrás a fim de que informassem as providências adotadas para
solucionar o problema.
Em resposta, fl. 116, a Eletrobrás informou que foi feito a instalação do analisador de tensão da UBS e realizado medições, constatando que a
tensão se encontrava adequada, porém identificaram que existe um problema de desbalanceamento interno da unidade consumidora das cargas,
devendo o Ente Municipal realizar a correção.
Aos 16 de dezembro de 2019, o Sr. Isaac Pinheiro Benevides, Procurador geral do Município de Campo Grande do Piauí, informou que foi
instalado um transformador de 75 KWA de forma direcionada para a UBS - Sede a fim de solucionar o problema relatado nos autos do
procedimento administrativo pertinente e que até o presente momento, este tem se mostrado adequado para as necessidades da UBS, estando
em pleno funcionamento, sem alterações indevidas de energia.
É o relatório. Decido.
O presente Procedimento Administrativo foi instaurado com a finalidade de fiscalizar o fornecimento de energia elétrica na UBS Cícero Rodrigues
Luz na cidade de Campo Grande do Piauí-PI.
Compulsando os fólios, percebe-se que, após o recebimento da denúncia por este Parquet, iniciou-se a busca pela solução das irregularidades
relativas ao fornecimento de energia elétrica na UBS Cícero Rodrigues Luz.
No caso em apreço, segundo se depreende dos autos, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs por meio deste procedimento,
na medida em que se comprovou que não há mais alterações indevidas de energia elétrica na UBS Cícero Rodrigues Luz. Nesse contexto, o
arquivamento do Procedimento Administrativo é de rigor.
Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 12, sobre o arquivamento do procedimento
administrativo:
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"Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de remessa dos
autos para homologação do arquivamento."
Diante do exposto, promovo o arquivamento do presente procedimento administrativo, nos termos do art. 12, da Resolução n. 174/2017 do
CNMP.
Dê-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de remessa dos
autos para homologação do arquivamento.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
Jaicós-PI, 04 de fevereiro de 2020.
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça titular da PJ de Jaicós.

5.9. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI15159
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL PORTARIA Nº 07 /2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, no uso das atribuições conferidas pelo
art. 129, I e VIII da Constituição Federal, art. 26 da Lei nº 8.625/93 e art. 4º, da Resolução nº 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério
Público;
CONSIDERANDO que, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, dentre eles a saúde;
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 o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional em virtude do coronavírus;
CONSIDERANDO que a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei nº 13.979/20 objetiva
a proteção da coletividade, uma vez que a Organização Mundial da Saúde (OMS), diante da disseminação global, alçou o coronavírus ao status
de pandemia;
CONSIDERANDO que a supracitada lei previu como medida preventiva a quarentena, que consiste na restrição de atividades ou separação de
pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou
mercadorias suspeitos de contaminação, e o isolamento, que é a separação de pessoas
doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a
contaminação ou a propagação do coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 12/2020, de 20 de março de 2020 (DOM ano XVIII, edição IVXXXIX, de 26/03/2020), declarou o
estado de calamidade pública no município de Wall Ferraz/PI e, consoante art. 2º, inciso I, alínea "b", proibiu a realização de eventos e reuniões
de qualquer natureza, de caráter público ou privado;
CONSIDERANDO a notícia-crime apresentada por Diego Armando Sousa Ferreira, relatando que DANILO ARAÚJO NUNES MARTINS, médico
e prefeito do município de Wall Ferraz, o pré-candidato GUILHERME MAIA e os vereadores EDMILSON PINHEIRO e ROSA MOURA vêm
promovendo incansáveis reuniões/festas nas residências de seus aliados políticos, causando aglomeração de pessoas em local fechado sem
qualquer proteção contra o contágio do COVID-19;
CONSIDERANDO que a notícia-crime encontra-se devidamente instruída com publicações de redes sociais e matérias jornalísticas, expondo as
frequentes reuniões promovidas pelos envolvidos;
CONSIDERANDO que o art. 268 do Código Penal estabelece que é crime infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução
ou propagação de doença contagiosa;
CONSIDERANDO que o tipo penal do art. 268, do Código Penal é crime de pequeno potencial ofensivo, cujo processamento compete ao Juizado
Especial Criminal;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de apurar suposta prática do crime acima elencado, bem como a adoção de medidas cautelares
cabíveis,
Resolve instaurar o presente Procedimento Investigatório Criminal, determinando-se, desde já:
1- A autuação das presentes peças de informação como Procedimento Investigatório Criminal;
- A juntada da notícia-crime apresentada por Diego Armando Sousa Ferreira e dos seus anexos, consistentes em publicações e comentários
postados nas redes sociais, matérias jornalísticas e atos normativos referentes ao caso em tela;
- NOTIFICAÇÃO de DANILO ARAÚJO NUNES MARTINS, LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA, EDMILSON DE SOUSA PINHEIRO e ROSA
LUZIA DE MOURA, para querendo, apresentar no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, manifestação quanto aos fatos narrados. Envie-se
cópia da notícia-crime.
- seja comunicada a instauração do PIC ao Conselho Superior do MPPI e ao CAOCRIM, com cópia da portaria, por meio eletrônico;
- seja publicada a presente portaria no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
Cumpra-se.
Picos/PI, 27 de maio de 2020.
MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR
Promotor de Justiça
Objeto: Apurar suposta ocorrência do crime de lesão corporal leve (art. 209, caput, do Código Penal Militar).
Investigados: Guilherme Luis Lima Araújo Luz, Anderson Bispo de Sousa Leite.
SIMP nº 135-361/2020
Procedimento Investigatório Criminal
PORTARIA nº 16/2020
O Ministério Público do Estado do Piauí, pelo Promotor de Justiça signatário, com exercício junto à 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI, no uso
de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é o titular privativo da ação penal pública, nos termos da Constituição Federal (art. 129, caput, I);
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que regulamenta a instauração e
tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público;
CONSIDERANDO que o procedimento investigatório criminal é instrumento sumário e desburocratizado de natureza administrativa e
investigatória, instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público com
atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de iniciativa pública, servindo como preparação e
embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal;
CONSIDERANDO que o prazo da Notícia de Fato (SIMP nº 135- 361/2020) expirou o prazo para a sua tramitação, e que a Resolução nº
181/2017- CNMP, em seu art. 7º, dispõe que "o membro do Ministério Público, verificando que o fato requer apuração ou acompanhamento ou
vencido o prazo do caput do art. 3º, instaurará o procedimento próprio;
CONSIDERANDO que o art. 29, VIII da Resolução CPJ/PI nº 03/2018 determina, dispõe que compete à 9ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI,
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a atuação exclusiva para o recebimento de procedimentos investigatórios criminais relativos a crimes militares;
CONSIDERANDO que as peças informações extraídas da Notícia de Fato (SIMP nº 135-361/2020), reportam a suposta existência do crime de
lesão corporal leve (art. 209, caput, do Código Penal Militar), tendo como investigados os policiais militares Guilherme Luis Lima Araújo Luz,
Anderson Bispo de Sousa Leite.
RESOLVE:
I - INSTAURAR, tendo em vista a necessidade de prosseguimento da presente investigação, com espeque no art. 3º da Resolução CNMP nº
181/2017, o Procedimento Investigatório Criminal, autuado com a finalidade de apurar suposta existência de crime lesão corporal leve (art. 209,
caput, do Código Penal Militar);
II- DETERMINAR, seguintes providências:
Autuação e registro no SIMP;
Expedição de ofício à Corregedoria Geral do Ministério Público do Piauí para ciência da instauração do procedimento;
Remessa de cópia da presente Portaria ao Setor de Publicações do Ministério Público, para fins de publicação na imprensa oficial e divulgação
no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
Declínio de atribuição do presente Procedimento Investigatório Criminal para a 9ª Promotoria de Justiça de Teresina, Órgão Ministerial com
atribuição para análise, nos termos do art. 29, VIII da Resolução CPJ/PI nº 03/2018.
CUMPRA-SE, servindo este de solicitação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de
praxe.
Picos-PI, 27 de outubro de 2020.
MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR
Promotor de Justiça

5.10. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO-PI15160
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 02/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 01/2021
OBJETO: Acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Municípios de Matias Olímpio e de São João do Arraial, com o objetivo de garantir a
imunização dos público alvo para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Matias Olímpio, no uso das atribuições legais e
constitucionais e,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece sem seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem a 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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias à sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou PANDEMIA para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que, segundo o referido Informe Técnico, os públicos-alvo da campanha são: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em
terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas
com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua,
forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aquaviário;
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses[1];
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de 18/01/2021[3];
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CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas[4];
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelos Municípios de
Matias Olímpio e São João do Arraial, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à ordem prioritária
estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes diligências:
1. Autuação da presente portaria de forma virtual, feita exclusivamente pelo Sistema Integrado do Ministério Público, por força da Portaria nº
01/2021- PJMO.
2. 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, devendo o envio ser certificado nos autos;
3. Determino a remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail diariooficial@mppi.mp.br), para a
devida divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no diário eletrônico do Ministério Público do Estado do
Piauí;
4. Expeça-se ofício às SECRETARIAS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE MATIAS OLÍMPIO E SÃO JOÃO DO ARRAIAL - instruído com
cópia da presente Portaria e informando-os acerca desta instauração, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as seguintes
informações:
a) o quantitativo de doses da vacina recebida pela Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI;
b) o cronograma de vacinação do município atendendo aos critérios estabelecidos pelos Planos Nacional e Estadual de Saúde;
c) como se dará o controle e rastreabilidade das pessoas vacinadas para aplicação da segunda dose da vacina.
5. Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Franco Didierd Ferreira Cândido Júnior, Mat. nº 15.548, lotado(a) nesta
Promotoria de Justiça;
6. O prazo para a conclusão deste Procedimento Administrativo é de um ano, consoante art. 11 da Resolução nº. 174, do CNMP, ressaltando-se
que, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, poderá ser prorrogado pelo mesmo período, uma única vez.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Matias Olímpio, 19 de janeiro de 2021.
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
[1] http://coronavirus.pi.gov.br/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[2] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-nopiaui.html Acesso em: 18 de jan. 2021
[3] https://www.pi.gov.br/noticias/wellington-recebe-em-sao-paulo-doses-da-coronavac-para-o-piaui-vacina-chega-ao-estado-ainda-nestasegunda-18/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[4] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-13/10354/sesapi-inicia-distribuicao-de-seringas-e-agulhas-para-vacinacao-contra-ocoronavirus.html Acesso em: 18 de jan. 2021
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 01 /2021
Referente ao PA nº 01/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Matias Olímpio, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição 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 a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, 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 a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da supracitada lei federal, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
as ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
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causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências.
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses[1];
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que, consoante o referido Plano Operacional, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente,
1.113.329 (um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de hoje
(18/01/2021)[3];
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas[4];
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo nº 01/2021, em trâmite nesta Promotoria de Justiça, o qual visa acompanhar e fiscalizar as
ações adotadas pelos Municípios de Matias Olímpio e São João do Arraial, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo
para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
CONSIDERANDO, ainda, o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que faculta ao Ministério
Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário
adequado e imediata divulgação;
RESOLVE: RECOMENDAR ao Sr. GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA, Prefeito Municipal de Matias Olímpio, e à Sra. FERNANDA
MESQUITA ALMEIDA, Secretária Municipal de Saúde de Matias Olímpio; à Sra. BENEDITA VILMA LIMA, Prefeita Municipal de São João do
Arraial, e à Sra. ALCIONEIDE GOMES LOPES, Secretária Municipal de São João do Arraial, em cumprimento às disposições de ordem
constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes:
Organize o suporte logístico para retirada das vacinas nas centrais regionais ou estadual, a depender do fluxo estabelecido, bem como
distribuição oportuna dos imunobiológicos a todos os postos de vacinação;
Identifique o quantitativo e as condições de funcionamento das salas de vacina e postos de vacinação existentes em seu território e proceda a
devida atualização das unidades no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES;
Disponibilize caixas térmicas em condições de uso para as salas de vacina, as ações extramuros das unidades de saúde, e o transporte das
vacinas das centrais regionais ao município;
Disponibilize câmaras frias ou geladeiras domésticas na central municipal de rede de frio para situações de necessidade de remanejamento de
imunobiológicos por problemas técnicos em outros equipamentos;
Verifique a quantidade de profissionais de saúde disponíveis para realização da vacinação;
Estruture as equipes de saúde da família para realização de mapeamento da população, por área, que se enquadra nos grupos prioritários, assim
como para a organização de estratégias de busca ativa e monitoramento;
Disponha, para transporte das vacinas, de veículo preferencialmente refrigerado e equipado com caixas térmicas devidamente ambientadas com
bobinas de gelo reutilizáveis e com controle de temperatura por meio de termômetro acoplado;
Afixe avisos nos serviços de saúde e dependências da Secretaria Municipal de Saúde sobre como se dará o processo de vacinação;
Dê preferência a realização da vacinação dos profissionais de saúde e idosos institucionalizados nas próprias unidades a que estão vinculados, a
fim de evitar deslocamentos até as salas de vacinas.
Quanto às salas de vacina:
Garanta a disponibilidade de câmaras frias ou geladeiras domésticas em plenas condições de funcionamento, para que não haja oscilação de
energia diferente da faixa recomendada de +2ºC a +8ºC;
Mantenha rotina de higienização padronizada;
Mantenha fluxo estabelecido para descarte de resíduos;
Garanta condições estruturais de funcionamento de acordo com as normas sanitárias, disponibilizando em cada uma das salas:
Tomadas em quantitativo equivalente aos equipamentos existentes, garantindo o não uso de extensões ou dispositivos que permitam o
funcionamento de mais de um equipamento na mesma tomada;
Termômetros em quantitativo suficiente para atender a todas as câmaras frias/ geladeiras e caixas térmicas, bem como quantitativo reserva;
Caixas de descarte de materiais perfuro-cortantes;
Álcool, luvas e algodão;
Pias, água, sabonete, papel toalha, lixeiras com pedal e sacos plásticos;
Condicionadores de ar em plenas condições de funcionamento 24 horas por
dia;
Computadores com acesso a internet.
Quanto aos postos de vacinação:
a) Realize a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;
b) Mantenha disponível aos usuários locais para lavagem adequada ou com desinfetantes para as mãos;
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c) Limite o número de familiares que acompanham quem irá se vacinar (no máximo um acompanhante);
d) Realize triagem de pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação;
e) Adote medidas para evitar aglomeração na sala de espera, tais como marcações no piso para o distanciamento social, redução do tempo de
espera e aplicação, acolhimento com classificação do atendimento conforme os grupos prioritários, dentre outros;
f) Mantenha, caso necessário, horários estendidos (e/ou também aos sábados) de funcionamento dos postos de vacinação, a fim de facilitar e
ampliar o acesso da população;
g) Realize ações de vacinação extramuros das salas de vacinas, com observância das normas sanitárias, de modo a facilitar o acesso da
população, como, por exemplo, vacinação na modalidade drive-thru, salas de vacina itinerantes, dentre outros.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Matias Olímpio, pelo e-mail (pj.matiasolimpio@mppi.mp.br) as providências
tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Matias Olímpio, 19 de janeiro de 2021.
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
[1] http://coronavirus.pi.gov.br/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[2] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-nopiaui.html Acesso em: 18 de jan. 2021
[3] https://www.pi.gov.br/noticias/wellington-recebe-em-sao-paulo-doses-da-coronavac-para-o-piaui-vacina-chega-ao-estado-ainda-nestasegunda-18/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[4] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-13/10354/sesapi-inicia-distribuicao-de-seringas-e-agulhas-para-vacinacao-contra-ocoronavirus.html Acesso em: 18 de jan. 2021
NOTÍCIA DE FATO 02/2021
OBJETO: MOTO APREENDIDA. AUSÊNCIA DE TCO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA APREENSÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO OU
PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO NO PJE. GPM DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
DESPACHO
Trata-se de Denúncia registrada pela Ouvidoria do Ministério Público, informando o seguinte:
"O que aconteceu, está acontecendo ou pode vir a acontecer (descrição objetiva do fato): Uma moto foi presa, por estar sendo conduzida
por menor de idade. Procedimento realizado pelo tenente Saboia na cidade de São João do arraial. A mãe do menor foi chamada até o GPM da
cidade e não quis assinar o documento, sendo enquadrada em Desacato com o tenente. A mãe do menor se encontrava sem advogado no
momento, não se sentiu segura para falar e assinar documento. Quem é ou pode ser o autor do fato: Adriel Alves de Lima (menor) Daniele
Alves de Santana lima (mãe do Menor). Quando ocorreu, se está ocorrendo ou pode vir a ocorrer o fato noticiado (data e, se possível,
horário): Dia 27 de dezembro de 2020 as 22:00 Onde ocorreu, está ocorrendo ou ocorrerá o fato noticiado: São João do Arraial. Como
ocorreu o fato ou como o fato foi executado, com o máximo de detalhes e circunstâncias: Moto presa por conta de menor estar
conduzindo. Até a presente data 11/01/2021, não há TCO no MP e não há TCO na Delegacia de Matias Olímpio. E o veículo (moto) que possui
documento, portanto não é fruto de roubo se encontra presa em São João do Arraial. Quem viu e como pode ser comprovado - devem ser
indicadas as testemunhas ou outros meios (fotografias): O fato aconteceu em praça pública, o menor se encontrava na companhia de
amigos também menores".
Vê-se, assim, que os fatos apresentados merecem melhor elucidação para a possível adoção das medidas que o caso requerer.
Assim sendo, instaure-se a presente denúncia como NOTÍCIA DE FATO, diante da necessidade de se apurar maiores esclarecimentos.
DETERMINO:
1 - Oficie-se ao Comandante do GPM de São João do Arraial, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente as argumentações pertinentes e
encaminhe a esta Promotoria de Justiça cópia do registro do Termo Circunstanciado de Ocorrência dos fatos apontados na reclamação.
2- Comunique-se, por meio de Ato Ordinatório, ao Reclamante a Instauração da Notícia de Fato, por meios eletrônicos.
Após, informe-se a Ouvidoria do Ministério Público das providências adotadas.
Comunique-se ao Delegado de Polícia, responsável pela Comarca de Matias Olímpio, para fins de conhecimento do Despacho de Instauração de
Notícia de Fato.
Cumpram-se os expedientes necessários.
Matias Olímpio, 19 de janeiro de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DE LUZILÂNDIA
RESPONDENDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO
PORTARIA PGJ/PI Nº 420/2020
NOTÍCIA DE FATO 03/2021
OBJETO: CARTA PRECATÓRIA. OITIVA DE ADOLESCENTE. REMISSÃO (ART. 179 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE). ATO
INFRACIONAL. LESÃO CORPORAL.
DESPACHO
Autue-se como Notícia de Fato.
Tendo em vista o solicitado em Carta Precatória Ministerial oriunda da 10ª Promotoria de Justiça de São José do Campos-SP, para fins do que
determina o art. 179 do Estatuto de Criança e Adolescente.
Determino:
Notifique-se a adolescente PRISCILA DE ARAÚJO LIMA RAMOS, com endereço na Rua 24 de Junho, Centro, São João do Arraial/PI, e com os
seguintes telefones para contato: (86) 98123-8135 - Sra. Maria e (86) 98186-0942 - Maria Eduarda - tia, para que apresente a cópia da certidão
de nascimento ou cédula de identidade, endereço de e-mail e telefone pessoal.
Após, designe-se data para realização da oitiva informal da adolescente.
Cumpra-se os expedientes necessários.
Matias Olímpio, 19 de janeiro de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça Titular de Luzilândia
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Respondendo pela Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
Portaria PGJ/PI Nº 420/2020

5.11. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI15161
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 01/2021
(PA - 000037-101/2020)
RECOMENDA ao MUNICÍPIO DE FLORIANO a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para o fiel
cumprimento da legislação que dispõe sobre os protocolos sanitários com medidas de prevenção e controle da disseminação do
SARSCoV-2 (COVID-19), não autorizando a realização de qualquer evento que cause aglomeração, bem como intensificando a
fiscalização nos estabelecimentos comerciais "Point do Churrasco", "Boteco do Sira", "24 horas depósito de Bebidas" e "Terraço de
Casa", locais que estão promovendo, constantemente, eventos festivos com aglomerações, a fim de proteger a saúde pública e
prevenir a configuração de ato ilícito penal, nos termos da lei.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, representado
por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal; art. 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85; arts. 25, IV, "b", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93; art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93; art. 6º, XX, da
LC nº 75/93 c/c art. 80, da Lei nº 8.625/93 e art. 1º e ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, no atuar dessas funções e nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal, compete ao Ministério Público zelar pelo
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO que o Poder Constituinte elencou como serviço 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 (art. 197, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a adoção de medidas preventivas à contaminação por doença de propagação coletiva deve ser exigida pelo Poder
Público;
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo novo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública de
importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da sobredita Lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO o "PACTO PELA RETOMADA ORGANIZADA NO PIAUÍ - COVID - 19 - PRÓ-PIAUÍ", instituído pelo Decreto Estadual nº
19.014, de 08 de junho de 2020, que estabelece o planejamento para a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno gradual,
segmentado e regionalizado das atividades econômicas e sociais com base em parâmetros epidemiológicos, sanitários e econômicos;
CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 19.187, de 04 de setembro de 2020, que, dentre outras providências, aprovou os protocolos
específicos com medidas de prevenção e controle da disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19) para os setores relativos a entretenimento,
cultura e arte, atividades físicas, entretenimento, cultura e meio ambiente;
CONSIDERANDO a recente edição da Recomendação Técnica nº 024/2020, da Diretoria da Vigilância Sanitária Estadual - DIVISA, com
orientações para organização e participação nas festividades de natal e ano novo visando conter a disseminação da COVID-19;
CONSIDERANDO que a conduta de infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doenças
contagiosas é considerada como crime, tipificada no art. 268, do Código Penal, ficando sujeito o infrator a pena de detenção, de um mês a um
ano, e multa;
CONSIDERANDO que as aglomerações representam perigo concreto à saúde da coletividade, em vista da pandemia do novo coronavírus, e que
a poluição sonora afeta tanto o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado quanto à saúde das pessoas;
CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", entendido esse como o "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 225 caput da CF/88 e art. 3º, I, da Lei nº 6938/81);
CONSIDERANDO que as redes sociais noticiam a realização, constante, de eventos festivos com aglomeração nos estabelecimentos comerciais
"Point do Churrasco", "Boteco do Sira", "24 horas depósito de Bebidas", "Terraço de Casa" e "Velho Monge", condutas que estão
contribuindo para a disseminação do coronavirus e violando, voluntariamente, determinação do Poder Público destinada a impedir
introdução ou propagação de doença contagiosa;
CONSIDERANDO a existência do PA nº 000037-101/2020, que tem por objeto fiscalizar, acompanhar e garantir as medidas técnicas e
administrativas necessárias, no âmbito do MUNICÍPIO DE FLORIANO, para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, de
importância internacional, decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), classificada como pandemia, bem como tomar todas as medidas
extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia do direito à saúde pública,
RESOLVE:
RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE FLORIANO, na pessoa de seu Prefeito, Secretário Municipal da Saúde e Integrantes da Vigilância Sanitária
Municipal, com natureza de urgência, a fim de proteger a saúde pública contra a covid-19, cuja omissão voluntária pode caracterizar, em
tese, violação dos princípios constitucionais da administração pública:
1. Aadoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para o fiel cumprimento da legislação que dispõe sobre os
protocolos sanitários com medidas de prevenção e controle da disseminação do SARSCoV-2 (COVID-19), não autorizando a realização
de qualquer evento que cause aglomeração, bem como intensificando a fiscalização nos estabelecimentos comerciais "Point do
Churrasco", "Boteco do Sira", "24 horas depósito de Bebidas", "Terraço de Casa" de "Velho Monge", locais que estão promovendo,
constantemente, eventos festivos com aglomerações, a fim de proteger a saúde pública e prevenir a configuração de ato ilícito penal,
sem prejuízo da tomada das providências necessárias para a apuração das responsabilidades administrativas e penais, nos termos da
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lei;
2. Noticiar ao Ministério Público - Núcleo Criminal de Promotorias de Justiça da Comarca de Floriano a ocorrência de qualquer evento
festivo ou não, que resultou aglomeração, realizado sem a devida autorização das autoridades sanitárias municipais, indicando local,
data, horário, fotos, nome e endereço do responsável, para fins de apuração de responsabilidade penal, sem prejuízo das
responsabilidades civil e administrativa..
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota aatuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não excluindo
futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes públicos
com responsabilidade e competência no objeto recomendado.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência sobre o objeto recomendado e a ilicitude do não cumprimento injustificado;
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.
Resolve,ainda,determinar:
a) Fixação do prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que o destinatário se manifeste sobre o acatamento ou não da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano manifestação escrita edocumentação hábil a provar o
fiel cumprimento do recomendado, bem como as justificativas da impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado;
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI e ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde - CAODS/MPPI para conhecimento, e ao destinatário para conhecimento e cumprimento; e
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 16 de janeiro de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 01/2021
(PA - 000037-101/2020)
RECOMENDA ao MUNICÍPIO DE FLORIANO a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para o fiel
cumprimento da legislação que dispõe sobre os protocolos sanitários com medidas de prevenção e controle da disseminação do
SARSCoV-2 (COVID-19), não autorizando a realização de qualquer evento que cause aglomeração, bem como intensificando a
fiscalização nos estabelecimentos comerciais "Point do Churrasco", "Boteco do Sira", "24 horas depósito de Bebidas" e "Terraço de
Casa", locais que estão promovendo, constantemente, eventos festivos com aglomerações, a fim de proteger a saúde pública e
prevenir a configuração de ato ilícito penal, nos termos da lei.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, representado
por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal; art. 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85; arts. 25, IV, "b", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93; art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93; art. 6º, XX, da
LC nº 75/93 c/c art. 80, da Lei nº 8.625/93 e art. 1º e ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que, no atuar dessas funções e nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal, compete ao Ministério Público zelar pelo
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO que o Poder Constituinte elencou como serviço 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 (art. 197, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a adoção de medidas preventivas à contaminação por doença de propagação coletiva deve ser exigida pelo Poder
Público;
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo novo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública de
importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da sobredita Lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO o "PACTO PELA RETOMADA ORGANIZADA NO PIAUÍ - COVID - 19 - PRÓ-PIAUÍ", instituído pelo Decreto Estadual nº
19.014, de 08 de junho de 2020, que estabelece o planejamento para a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno gradual,
segmentado e regionalizado das atividades econômicas e sociais com base em parâmetros epidemiológicos, sanitários e econômicos;
CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 19.187, de 04 de setembro de 2020, que, dentre outras providências, aprovou os protocolos
específicos com medidas de prevenção e controle da disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19) para os setores relativos a entretenimento,
cultura e arte, atividades físicas, entretenimento, cultura e meio ambiente;
CONSIDERANDO a recente edição da Recomendação Técnica nº 024/2020, da Diretoria da Vigilância Sanitária Estadual - DIVISA, com
orientações para organização e participação nas festividades de natal e ano novo visando conter a disseminação da COVID-19;
CONSIDERANDO que a conduta de infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doenças
contagiosas é considerada como crime, tipificada no art. 268, do Código Penal, ficando sujeito o infrator a pena de detenção, de um mês a um
ano, e multa;
CONSIDERANDO que as aglomerações representam perigo concreto à saúde da coletividade, em vista da pandemia do novo coronavírus, e que
a poluição sonora afeta tanto o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado quanto à saúde das pessoas;
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CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", entendido esse como o "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 225 caput da CF/88 e art. 3º, I, da Lei nº 6938/81);
CONSIDERANDO que as redes sociais noticiam a realização, constante, de eventos festivos com aglomeração nos estabelecimentos comerciais
"Point do Churrasco", "Boteco do Sira", "24 horas depósito de Bebidas", "Terraço de Casa" e "Velho Monge", condutas que estão
contribuindo para a disseminação do coronavirus e violando, voluntariamente, determinação do Poder Público destinada a impedir
introdução ou propagação de doença contagiosa;
CONSIDERANDO a existência do PA nº 000037-101/2020, que tem por objeto fiscalizar, acompanhar e garantir as medidas técnicas e
administrativas necessárias, no âmbito do MUNICÍPIO DE FLORIANO, para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, de
importância internacional, decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), classificada como pandemia, bem como tomar todas as medidas
extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia do direito à saúde pública,
RESOLVE:
RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE FLORIANO, na pessoa de seu Prefeito, Secretário Municipal da Saúde e Integrantes da Vigilância Sanitária
Municipal, com natureza de urgência, a fim de proteger a saúde pública contra a covid-19, cuja omissão voluntária pode caracterizar, em
tese, violação dos princípios constitucionais da administração pública:
1. Aadoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para o fiel cumprimento da legislação que dispõe sobre os
protocolos sanitários com medidas de prevenção e controle da disseminação do SARSCoV-2 (COVID-19), não autorizando a realização
de qualquer evento que cause aglomeração, bem como intensificando a fiscalização nos estabelecimentos comerciais "Point do
Churrasco", "Boteco do Sira", "24 horas depósito de Bebidas", "Terraço de Casa" de "Velho Monge", locais que estão promovendo,
constantemente, eventos festivos com aglomerações, a fim de proteger a saúde pública e prevenir a configuração de ato ilícito penal,
sem prejuízo da tomada das providências necessárias para a apuração das responsabilidades administrativas e penais, nos termos da
lei;
2. Noticiar ao Ministério Público - Núcleo Criminal de Promotorias de Justiça da Comarca de Floriano a ocorrência de qualquer evento
festivo ou não, que resultou aglomeração, realizado sem a devida autorização das autoridades sanitárias municipais, indicando local,
data, horário, fotos, nome e endereço do responsável, para fins de apuração de responsabilidade penal, sem prejuízo das
responsabilidades civil e administrativa..
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota aatuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não excluindo
futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes públicos
com responsabilidade e competência no objeto recomendado.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência sobre o objeto recomendado e a ilicitude do não cumprimento injustificado;
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.
Resolve,ainda,determinar:
a) Fixação do prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que o destinatário se manifeste sobre o acatamento ou não da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano manifestação escrita edocumentação hábil a provar o
fiel cumprimento do recomendado, bem como as justificativas da impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado;
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI e ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde - CAODS/MPPI para conhecimento, e ao destinatário para conhecimento e cumprimento; e
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 16 de janeiro de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 07/2021
A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO, com fundamento no art. 129, VI, da Constituição Federal, no art. 26, VI, da Lei
n. 8.625/1993 e no art. 37, VI da Lei Complementar Estadual n. 12/1993, considerando a impossibilidade de intimação pessoal ou pela via postal,
torna público o presente edital para cientificar o noticiado Sr. "QUINCÓ" acerca da decisão que determinou o arquivamento Notícia de Fato SIMP
nº 000302-101/2019, nos seguintes termos:
REFERÊNCIA: PA SIMP Nº 000302-101/2019
NOTICIANTE/REQUERENTE: DISQUE DIREITOS HUMANOS - DISQUE 100
NOTICIADOS/REQUERIDOS: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE FLORIANO - CAPS II E "QUINCÓ"
OBJETO: AVERIGUAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE FABIANA DE JESUS, PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNOS
MENTAIS, BEM COMO GARANTIR A SUA INCLUSÃO NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O
SEU EFETIVO ACOMPANHAMENTO À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO COMPROVADA. ARQUIVAMENTO. 1.
Ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendolhe promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos. 2. Toda pessoa com deficiência tem o direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e o de não sofrer nenhuma
espécie de discriminação. 3. Na espécie, inobstante a resistência da pessoa acompanhada no tratamento das enfermidades sofridas,
especialmente no âmbito mental, verifica-se que não restou demonstrado violação dos direitos fundamentais da Sra. FABIANA DE JESUS, razão
pela qual, o arquivamento é medida que se impõe.
REFERÊNCIA: PA SIMP Nº 000302-101/2019
DECISÃO
Cls.
1. O Procedimento Administrativo em epígrafe foi instaurado com a finalidade de averiguar violação aos direitos fundamentais de FABIANA DE
JESUS, pessoa portadora de transtornos mentais, bem como garantir a sua inclusão na Rede de Atenção Básica de Saúde e de Assistência
Social, com o seu efetivo acompanhamento à luz dos princípios da Administração Pública e da dignidade da pessoa humana.
2. Decerto, o feito foi instaurado a partir de manifestação deduzida no Disque Direitos Humanos - Disque 100 (número do protocolo: 2221122 /
número da denúncia 1223967), nos seguintes termos: (Doc.: 2485772)
Fabiana, pessoa com doença mental, é negligenciada pelo marido conhecido como "Quincó". Os fatos ocorrem há aproximadamente 14 anos,
diariamente, na casa da vítima. A vítima tem doença mental não identificada, tem surtos e não faz nenhum tipo de tratamento. Foi informado que
o suspeito reside em outra cidade e não dá assistência à vítima, que mora com duas filhas de 3 e 5 anos de idade. Há relatos de que Fabiana
tem mais 4 filhos que foram retirados do seu convívio pelo Conselho Tutelar. A alimentação de Fabiana é precária e a mesma recebe ajuda dos
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vizinhos. A vítima pode ser localizada na Comunidade Projeto Casulo, Floriano-PI. Saindo de Floriano, pega a rua Euripede de Aguiar e segue
direto, e quando chegar no final da avenida, tem o Mercadinho Taboca, vira à esquerda e segue direto. Chega na comunidade tem placa
sinalizando. Rua 01, Casa 09 - Próximo à caixa d´água, casa de adobe sem pintar. Tem um pé de "crista de galo" em frente à casa. Nenhum
órgão de proteção foi acionado até o momento.
3. Conclusos, a míngua de elementos probatórios mínimos e visando instruir o feito, foi determinada a expedição de ofício à Secretaria Municipal
de Saúde de Floriano, por intermédio do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, REQUISITANDO a realização de visita domiciliar na residência
da Sra. FABIANA DE JESUS, com posterior remessa de relatório circunstanciado acerca da sua real situação familiar, bem como a necessidade
de sua inclusão na Rede de Atenção Básica de Saúde; no prazo de 30 (trinta) dias. (Doc.: 2499061)
4. Regularmente oficiado, o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS não apresentou as informações requisitadas.
5. Conclusos, foi determinada a expedição de novo ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Floriano REQUISITANDO, no prazo de 30 (trinta)
dias, a realização de visita domiciliar na residência da Sra. FABIANA DE JESUS, com posterior remessa de relatório circunstanciado acerca da
sua real situação familiar, bem como a necessidade de sua inclusão na Rede de Atenção Básica de Saúde. (Doc.: 2604209)
6. Novamente oficiado, o município de Floriano, injustificadamente, não apresentou as informações requisitadas, contudo, foi determinada a
expedição de novo ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Floriano REQUISITANDO, no prazo de 30 (trinta) dias, a realização de visita
domiciliar na residência da Sra. FABIANA DE JESUS, com posterior remessa de relatório circunstanciado acerca da sua real situação,
notadamente no âmbito familiar, bem como a tomada de todas as providências necessárias para a sua inclusão na Rede de Atenção Básica de
Saúde e de Assistência Social, conforme seja o caso. (Doc.: 3035831)
7. Oficiado, o Centro de Atenção Psicossocial apresentou expediente, dando conta de que a Sra. FABIANA DE JESUS é usuária da unidade
desde o dia 1º de julho de 2008 e de todas as diligências já realizadas para incluí-la na Rede. (Doc.: 3224024)
É, em síntese, o relatório.
8. Nos termos da Constituição Federal, arts. 127 e 129, II, ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe 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.
9. Nessa toada, a Lei nº 7.853/89 aduz que as medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos, individuais
homogêneos e individuais indisponíveis de pessoa com deficiência poderão ser proposta pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública,
pela União, pelos Estados, pelos Municípios, pelo Distrito Federal, por associação constituída há mais de 1 (um) ano, nos termos da lei civil, por
autarquia, por empresa pública e por fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção dos
interesses e a promoção de direitos da pessoa com deficiência, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade deste Órgão Ministerial para
atuar no feito.
10. Dito o posto e a bem da verdade, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência -, que
tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativos, que foi inserida no direito
brasileiro com status constitucional, na forma do art. 5º, § 3º, da CF/88, 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.
11. Ainda, assegurou a toda pessoa com deficiência o direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e de não sofrer nenhuma
espécie de discriminação. Além de assegurar-lhes o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais
pessoas, tanto é assim, que a definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às
necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.
12. No caso, feito estas explanações legais, inobstante a resistência da pessoa acompanhada no tratamento das enfermidades sofridas,
especialmente no âmbito mental, verifica-se que não restou demonstrado violação dos direitos fundamentais da Sra. FABIANA DE JESUS, razão
pela qual, o arquivamento é medida que se impõe. Ademais, a mesma encontra-se regularmente incluída na Rede, portanto, com seus direitos
individuais indisponíveis resguardados.
Desse modo, considerando que não restou demonstrado violação dos direitos fundamentais da Sra. FABIANA DE JESUS, determino, com arrimo
no art. 13, da Res. 174/2017, do CNMP, o ARQUIVAMENTO destes autos, sem prejuízo da instauração de outro procedimento, caso venha a
surgir justa causa.
Outrossim, determino a cientificação da presente decisão ao Noticiante/Requerente, podendo este apresentar recurso, no prazo de 10
dias, querendo (Caso o Noticiante/Requerente não seja encontrado, fica, desde logo, deferida a sua intimação por edital) e aos
Noticiados/Requeridos (Caso o Noticiado/Requerido não seja encontrado, fica, desde logo, deferida a sua intimação por edital) para fins de
conhecimento/publicidade. Expirado o prazo sem recurso, cientifique o CSMP/MPPI, o CAODEC/MPPI e o CAODPI/MPPI para os devidos fins,
arquivando-o após as anotações e baixas de praxe.
Finalmente, quando da cientificação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II, deve constar que este Órgão Ministerial RECOMENDA a
adoção de todas as medidas técnicas e administrativas no sentido de incluir e manter a Sra. FABIANA DE JESUS e seus familiares nos
programas socioassistenciais oferecidos pelo município de Floriano.
Cumpra-se.
Floriano, 20 de janeiro de 2021
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça

5.12. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II-PI15162
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II EDITAL Nº 001/2021
O Promotor de Justiça titular 2ª Promotoria de Pedro II, Avelar Marinho Fortes do Rêgo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER por
este EDITAL que, nos termos do art. 1° da Portaria n° 012/2021, e em cumprimento ao disposto no art. 5° do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI n° 01,
de 13 de janeiro de 2017, foi designado o período de 22 de janeiro de 2021 a 26 de fevereiro de 2021, para a realização da CORREIÇÃO
INTERNA ANUAL, situada na Rua Raimundo José Leite, n° 200, Santa Fé, nesta Cidade, com abertura marcada já para o dia 22/01/2021, às
10:00 horas. Ficam convidados a participarem dos trabalhos, durante o seu curso, com sugestões, criticas e/ou reclamações, Magistrados,
Defensores Públicos, Advogados, Delegados, demais autoridades e partes interessadas.
Para conhecimento geral foi expedido o presente Edital, que deverá ser afixado nos átrios do Fórum e da sede do Ministério Público local.
Publique-se no Diário do Ministério Público. Pedro II, 20 de janeiro 2021.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 011/2021
Procedimento Administrativo n. 04/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II, no uso das atribuições legais e
constitucionais e,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece sem seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
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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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que, segundo o referido Informe Técnico, os públicos-alvo da campanha são: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em
terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas
com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua,
forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aquaviário;
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses[1];
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de 18/01/2021[3];
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas[4];
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
RESOLVE
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO sob o nº 04/2021, visando a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas
pelos Municípios de Pedro II, Domingos Mourão, Milton Brandão e Lagoa de São Francisco, com o objetivo de garantir a imunização
dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação, adotando, caso
necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1. Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio e arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. 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, devendo o envio ser certificado nos autos;
3. Determino a remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail diariooficial@mppi.mp.br), para a
devida divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no diário eletrônico do Ministério Público do Estado do
Piauí;
4. Expeça-se ofício à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - instruído com cópia da presente Portaria e informando-o acerca desta
instauração, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as seguintes informações:
a) o quantitativo de doses da vacina recebida pela Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI;
b) o cronograma de vacinação do município atendendo aos critérios estabelecidos pelos Planos Nacional e Estadual de Saúde;
c) como se dará o controle e rastreabilidade das pessoas vacinadas para aplicação da segunda dose da vacina.
5. Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores Marcos Vinícius Ferreira de Oliveira mat. 15678 e Júlia Maria Dutra
Bezerra mat. 15711, lotados nesta Promotoria de Justiça;
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6. O prazo para a conclusão deste Procedimento Administrativo é de um ano, consoante art. 11 da Resolução nº. 174, do CNMP, ressaltando-se
que, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, poderá ser prorrogado pelo mesmo período, uma única vez.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Pedro II, 19 de Janeiro de 2021
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
[1] http://coronavirus.pi.gov.br/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[2] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-nopiaui.html Acesso em: 18 de jan. 2021
[3] https://www.pi.gov.br/noticias/wellington-recebe-em-sao-paulo-doses-da-coronavac-para-o-piaui-vacina-chega-ao-estado-ainda-nestasegunda-18/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[4] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-13/10354/sesapi-inicia-distribuicao-de-seringas-e-agulhas-para-vacinacao-contra-ocoronavirus.html Acesso em: 18 de jan. 2021

5.13. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI15163
ICP nº 64/2015
SIMP nº 000036-063/2014
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
INQUÉRITO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATOS DECORRENTES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUSTA CAUSA
PARA INSTAURAÇÃO: MERO INDÍCIO. AUSÊNCIA DE RAZOABLIDADE DE BUSCA PROBATÓRIA. FATOS OCORRIDOS EM 2006. CARTA
DE BRASÍLIA - CNMP. ARQUIVAMENTO.
Não pode investigação perdurar infinitamente, sem confirmação de indício ou fato ensejador de sua instauração, sob pena de afronta ao princípio
da razoabilidade.
Inquérito civil com base em mero indício, não confirmado durante o prazo ordinário, normativamente fixado para sua conclusão, deve ser
arquivado por falta de justa causa.
Trata-se de Inquérito Civil, cujo objeto foi investigar possível irregularidade perpetrada por MARIA DAS DORES ANDRADE SPINDOLA,
professora efetiva municipal de Jatobá do Piauí-PI, que no ano de 2006, teria acumulado a função comissionada de chefe de cerimonial do
Município de Campo Maior-PI.
No primeiro momento, no âmbito da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, fora promovido o arquivamento do presente ICP (fls. 140/141),
tendo em vista a ocorrência de prescrição da ação destinada à aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92.
Na análise da promoção do arquivamento, o E. CSMP entendeu pela homologação da promoção no tocante à pretensão punitiva e improbidade
administrativa,
entretanto, determinou à análise quanto a reparação dos danos ao Erário, decorrentes dos atos de improbidade administrativa (fls. 143/151).
Em razão da promoção de arquivamento não ter sido homologada na sua integralidade, o representante da 3ª Promotoria de Justiça de Campo
Maior, remeteu os autos a Procuradoria Geral de Justiça (fls. 154/154-v), que designou o Promotor de Justiça Cezário de Souza Cavalcante Neto,
titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, para atuar no feito (fl. 158).
Já no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça, em decisão fundamentada, determinou-se a suspensão do ICP em epígrafe até o julgamento do RE
852.475/SP pelo STF, cujo objeto tratava-se de verificação da ocorrência ou não da prescrição da pretensão de reparação de dano ao Erário (fls.
159/160).
Com o julgamento do RE 852.475/SP, o STF decidiu temática afeta à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em decorrência de
ato de improbidade administrativa.
Em novel decisão, após o julgamento do RE 852.475/SP, determinou-se o desarquivamento temporário, discriminando como diligência a remessa
do ICP a Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de quantificação de dano Erário,
visando subsidiar eventual propositura de Ação Civil Pública (fls. 162/162-v).
Eis a síntese do necessário. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda
e qualquer investigação a busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles
indícios inaugurais.
É cediço que o comando constitucional insculpido no art. 37, §5°, da Constituição Federal estabelece a imprescritibilidade para as ações de
ressarcimento de danos ao erário, registrando que o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que descabe ao MINISTÉRIO PÚBLICO propor
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO
resultante das decisões do TCE (AI 766.017, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 15.10.2010; AI 676.274, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 26.10.2010;
AI 746.285, Rel. Min. Eros Grau, DJe 12.5.2009; e AI 203.769, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 28.2.2007). Lado outro, impende ressaltar que
tramitou no STF Recurso Extraordinário (RE) n.º 852.475 RG/SP - SÃO PAULO, que trata de controvérsia relativa à prescritibilidade da pretensão
de ressarcimento ao erário, em face de agentes públicos, em decorrência de suposto ato de improbidade administrativo.
O E. STF, ao apreciar o RE n.° 852.475 RG/SP, fixou a seguinte tese: "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na
prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa." STF. Plenário. RE 852475/SP, Rel. orig. Min. Alexandre de Moraes,
Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 08/08/2018 (grifos acrescidos).
Vislumbra-se, pois, que a Suprema Corte entendeu que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento envolvendo atos de improbidade
administrativa praticados dolosamente. Logo, ato de improbidade administrativa que tenha causado prejuízo ao erário, praticado de forma
culposa, será prescritível e deverá ser proposta no prazo do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa.
Ocorre, porém, que o IC em tela apura fatos perpetrados em 2006, sem qualquer contemporaneidade e com baixíssima ou nula probabilidade de
produção probatória satisfativa, notadamente no que tange à quantificação do dano ao erário. Na hipótese de que se cogita, percebe-se ser
absolutamente inviável a quantificação do dano, não podendo o feito se
eternizar sem um resultado efetivo, máxime quando não se tem notícia de imputação de débito pelo TCE-PI por irregularidades decorrentes do
julgamento das contas em lume.
Não há como se apontar aleatoriamente casos em que se presuma haver danos ao erário, uma vez que manobras contábeis podem disfarçar
irregularidades que demandam um conhecimento que vai além do saber jurídico do operador do direito. Salutar informar que 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em sua 945ª Reunião Extraordinária, realizada em 15 de março de 2017, deliberou pela
aprovação da Orientação n.º 4, segundo a qual: "A antiguidade do fato investigado, o esgotamento das diligências investigatórias
razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto,
justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo de sua reabertura diante de novos elementos".
No caso, pois, é forçoso admitir que a pretendida possibilidade de ajuizamento de Ação Civil Pública para responsabilização pelo eventual ato de
improbidade administrativa em função das irregularidades acima apontadas, fatos supostamente ímprobos de 2006, consistentes na
fragmentação de despesas, encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos do artigo 23, I, da 8.429/92.
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Portanto, levando-se em consideração a ocorrência de prescrição das sanções dispostas na LIA, que o Supremo Tribunal Federal deixou claro
que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, e
tendo em vista a mínima probabilidade de se aferir o dano ao erário em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos apurados, o
arquivamento do presente procedimento é a medida que se impõe.
Assim, não havendo elementos aptos à propositura de ação civil pública, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente ICP, por falta de justa
causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou a instauração de
novo Inquérito Civil, sem prejuízo as provas já colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
decisão.
Encaminhe-se os autos ao CSMP para controle finalístico da presente Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Campo Maior-PI, 30 de janeiro de 2020.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
ICP nº 24/2015
SIMP nº 000262-063/2015
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
INQUÉRITO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATOS DECORRENTES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUSTA CAUSA
PARA INSTAURAÇÃO: MERO INDÍCIO. AUSÊNCIA DE RAZOABLIDADE DE BUSCA PROBATÓRIA. FATOS OCORRIDOS EM 2011. CARTA
DE BRASÍLIA - CNMP. ARQUIVAMENTO.
Não pode investigação perdurar infinitamente, sem confirmação de indício ou fato ensejador de sua instauração, sob pena de afronta ao princípio
da razoabilidade.
Inquérito civil com base em mero indício, não confirmado durante o prazo ordinário, normativamente fixado para sua conclusão, deve ser
arquivado por falta de justa causa.
Trata-se de Inquérito Civil, cujo objeto foi investigar sobre possível ato de improbidade administrativa, perpetrado por ALCIDES DE CASTRO
MACEDO NETO, ex-prefeito de Jatobá do Piauí, consistente na realização de despesas sem prévio procedimento licitatório, no exercício
orçamentário e financeiro de 2011, conforme restou consignado em julgamento de contas pelo TCE/PI.
No primeiro momento, no âmbito da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, fora promovido o arquivamento do presente ICP (fls. 121/122),
tendo em vista a ocorrência de prescrição da ação destinada à aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92.
Na análise da promoção do arquivamento, o E. CSMP entendeu pela homologação da promoção no tocante à pretensão punitiva e improbidade
administrativa,
entretanto, determinou à análise quanto a reparação dos danos ao Erário, decorrentes dos atos de improbidade administrativa (fls. 132/140).
Em razão da promoção de arquivamento não ter sido homologada na sua integralidade, o representante da 3ª Promotoria de Justiça de Campo
Maior, remeteu os autos a Procuradoria Geral de Justiça (fls. 143/143-v), que designou o Promotor de Justiça Cezário de Souza Cavalcante Neto,
titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, para atuar no feito (fl. 147).
Já no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça, em decisão fundamentada, determinou-se a suspensão do ICP em epígrafe até o julgamento do RE
852.475/SP pelo STF, cujo objeto tratava-se verificação da ocorrência ou não da prescrição da pretensão de reparação de dano ao Erário (fls.
148/149).
Com o julgamento do RE 852.475/SP, o STF decidiu temática afeta à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em decorrência de
ato de improbidade administrativa.
Em novel decisão, após o julgamento do RE 852.475/SP, determinou-se o desarquivamento temporário, discriminando como diligência a remessa
do ICP a Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de quantificação de dano Erário,
visando subsidiar eventual propositura de Ação Civil Pública (fls. 151/151-v).
Eis a síntese do necessário. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda
e qualquer investigação a busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles
indícios inaugurais.
É cediço que o comando constitucional insculpido no art. 37, §5°, da Constituição Federal estabelece a imprescritibilidade para as ações de
ressarcimento de danos ao erário, registrando que o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que descabe ao MINISTÉRIO PÚBLICO propor
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO
resultante das decisões do TCE (AI 766.017, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 15.10.2010; AI 676.274, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 26.10.2010;
AI 746.285, Rel. Min. Eros Grau, DJe 12.5.2009; e AI 203.769, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 28.2.2007). Lado outro, impende ressaltar que
tramitou no STF Recurso Extraordinário (RE) n.º 852.475 RG/SP - SÃO PAULO, que trata de controvérsia relativa à prescritibilidade da pretensão
de ressarcimento ao erário, em face de agentes públicos, em decorrência de suposto ato de improbidade administrativo.
O E. STF, ao apreciar o RE n.° 852.475 RG/SP, fixou a seguinte tese: "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na
prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa." STF. Plenário. RE 852475/SP, Rel. orig. Min. Alexandre de Moraes,
Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 08/08/2018 (grifos acrescidos).
Vislumbra-se, pois, que a Suprema Corte entendeu que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento envolvendo atos de improbidade
administrativa praticados dolosamente. Logo, ato de improbidade administrativa que tenha causado prejuízo ao erário, praticado de forma
culposa, será prescritível e deverá ser proposta no prazo do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa.
Ocorre, porém, que o IC em tela apura fatos perpetrados em 2011, sem qualquer contemporaneidade e com baixíssima ou nula probabilidade de
produção probatória satisfativa, notadamente no que tange à quantificação do dano ao erário. Na hipótese de que se cogita, percebe-se ser
absolutamente inviável a quantificação do dano, não podendo o feito se
eternizar sem um resultado efetivo, máxime quando não se tem notícia de imputação de débito pelo TCE-PI por irregularidades decorrentes do
julgamento das contas em lume.
Não há como se apontar aleatoriamente casos em que se presuma haver danos ao erário, uma vez que manobras contábeis podem disfarçar
irregularidades que demandam um conhecimento que vai além do saber jurídico do operador do direito. Salutar informar que 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em sua 945ª Reunião Extraordinária, realizada em 15 de março de 2017, deliberou pela
aprovação da Orientação n.º 4, segundo a qual: "A antiguidade do fato investigado, o esgotamento das diligências investigatórias
razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto,
justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo de sua reabertura diante de novos elementos".
No caso, pois, é forçoso admitir que a pretendida possibilidade de ajuizamento de Ação Civil Pública para responsabilização pelo eventual ato de
improbidade administrativa em função das irregularidades acima apontadas, fatos supostamente ímprobos de 2011, consistentes na
fragmentação de despesas, encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos do artigo 23, I, da 8.429/92.
Portanto, levando-se em consideração a ocorrência de prescrição das sanções dispostas na LIA, que o Supremo Tribunal Federal deixou claro
que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, e
tendo em vista a mínima probabilidade de se aferir o dano ao erário em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos apurados, o
arquivamento do presente procedimento é a medida que se impõe.
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Assim, não havendo elementos aptos à propositura de ação civil pública, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente ICP, por falta de justa
causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou a instauração de
novo Inquérito Civil, sem prejuízo as provas já colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
decisão.
Encaminhe-se os autos ao CSMP para controle finalístico da presente Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Campo Maior-PI, 30 de janeiro de 2020.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
ICP nº 24/2015
SIMP nº 000262-063/2015
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
INQUÉRITO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATOS DECORRENTES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUSTA CAUSA
PARA INSTAURAÇÃO: MERO INDÍCIO. AUSÊNCIA DE RAZOABLIDADE DE BUSCA PROBATÓRIA. FATOS OCORRIDOS EM 2011. CARTA
DE BRASÍLIA - CNMP. ARQUIVAMENTO.
Não pode investigação perdurar infinitamente, sem confirmação de indício ou fato ensejador de sua instauração, sob pena de afronta ao princípio
da razoabilidade.
Inquérito civil com base em mero indício, não confirmado durante o prazo ordinário, normativamente fixado para sua conclusão, deve ser
arquivado por falta de justa causa.
Trata-se de Inquérito Civil, cujo objeto foi investigar sobre possível ato de improbidade administrativa, perpetrado por ALCIDES DE CASTRO
MACEDO NETO, ex-prefeito de Jatobá do Piauí, consistente na realização de despesas sem prévio procedimento licitatório, no exercício
orçamentário e financeiro de 2011, conforme restou consignado em julgamento de contas pelo TCE/PI.
No primeiro momento, no âmbito da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, fora promovido o arquivamento do presente ICP (fls. 121/122),
tendo em vista a ocorrência de prescrição da ação destinada à aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92.
Na análise da promoção do arquivamento, o E. CSMP entendeu pela homologação da promoção no tocante à pretensão punitiva e improbidade
administrativa,
entretanto, determinou à análise quanto a reparação dos danos ao Erário, decorrentes dos atos de improbidade administrativa (fls. 132/140).
Em razão da promoção de arquivamento não ter sido homologada na sua integralidade, o representante da 3ª Promotoria de Justiça de Campo
Maior, remeteu os autos a Procuradoria Geral de Justiça (fls. 143/143-v), que designou o Promotor de Justiça Cezário de Souza Cavalcante Neto,
titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, para atuar no feito (fl. 147).
Já no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça, em decisão fundamentada, determinou-se a suspensão do ICP em epígrafe até o julgamento do RE
852.475/SP pelo STF, cujo objeto tratava-se verificação da ocorrência ou não da prescrição da pretensão de reparação de dano ao Erário (fls.
148/149).
Com o julgamento do RE 852.475/SP, o STF decidiu temática afeta à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em decorrência de
ato de improbidade administrativa.
Em novel decisão, após o julgamento do RE 852.475/SP, determinou-se o desarquivamento temporário, discriminando como diligência a remessa
do ICP a Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de quantificação de dano Erário,
visando subsidiar eventual propositura de Ação Civil Pública (fls. 151/151-v).
Eis a síntese do necessário. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda
e qualquer investigação a busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles
indícios inaugurais.
É cediço que o comando constitucional insculpido no art. 37, §5°, da Constituição Federal estabelece a imprescritibilidade para as ações de
ressarcimento de danos ao erário, registrando que o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que descabe ao MINISTÉRIO PÚBLICO propor
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO
resultante das decisões do TCE (AI 766.017, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 15.10.2010; AI 676.274, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 26.10.2010;
AI 746.285, Rel. Min. Eros Grau, DJe 12.5.2009; e AI 203.769, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 28.2.2007). Lado outro, impende ressaltar que
tramitou no STF Recurso Extraordinário (RE) n.º 852.475 RG/SP - SÃO PAULO, que trata de controvérsia relativa à prescritibilidade da pretensão
de ressarcimento ao erário, em face de agentes públicos, em decorrência de suposto ato de improbidade administrativo.
O E. STF, ao apreciar o RE n.° 852.475 RG/SP, fixou a seguinte tese: "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na
prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa." STF. Plenário. RE 852475/SP, Rel. orig. Min. Alexandre de Moraes,
Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 08/08/2018 (grifos acrescidos).
Vislumbra-se, pois, que a Suprema Corte entendeu que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento envolvendo atos de improbidade
administrativa praticados dolosamente. Logo, ato de improbidade administrativa que tenha causado prejuízo ao erário, praticado de forma
culposa, será prescritível e deverá ser proposta no prazo do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa.
Ocorre, porém, que o IC em tela apura fatos perpetrados em 2011, sem qualquer contemporaneidade e com baixíssima ou nula probabilidade de
produção probatória satisfativa, notadamente no que tange à quantificação do dano ao erário. Na hipótese de que se cogita, percebe-se ser
absolutamente inviável a quantificação do dano, não podendo o feito se
eternizar sem um resultado efetivo, máxime quando não se tem notícia de imputação de débito pelo TCE-PI por irregularidades decorrentes do
julgamento das contas em lume.
Não há como se apontar aleatoriamente casos em que se presuma haver danos ao erário, uma vez que manobras contábeis podem disfarçar
irregularidades que demandam um conhecimento que vai além do saber jurídico do operador do direito. Salutar informar que 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em sua 945ª Reunião Extraordinária, realizada em 15 de março de 2017, deliberou pela
aprovação da Orientação n.º 4, segundo a qual: "A antiguidade do fato investigado, o esgotamento das diligências investigatórias
razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto,
justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo de sua reabertura diante de novos elementos".
No caso, pois, é forçoso admitir que a pretendida possibilidade de ajuizamento de Ação Civil Pública para responsabilização pelo eventual ato de
improbidade administrativa em função das irregularidades acima apontadas, fatos supostamente ímprobos de 2011, consistentes na
fragmentação de despesas, encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos do artigo 23, I, da 8.429/92.
Portanto, levando-se em consideração a ocorrência de prescrição das sanções dispostas na LIA, que o Supremo Tribunal Federal deixou claro
que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, e
tendo em vista a mínima probabilidade de se aferir o dano ao erário em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos apurados, o
arquivamento do presente procedimento é a medida que se impõe.
Assim, não havendo elementos aptos à propositura de ação civil pública, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente ICP, por falta de justa
causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou a instauração de
novo Inquérito Civil, sem prejuízo as provas já colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
decisão.
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Encaminhe-se os autos ao CSMP para controle finalístico da presente Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Campo Maior-PI, 30 de janeiro de 2020.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça

5.14. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI15164
Procedimento Administrativo n.º 61/2020
SIMP: 000248-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 61/2020, instaurado por meio da Portaria n.º
83/2020, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a implementação do sistema especial de aulas não presenciais pela Secretaria Municipal de
Educação, durante o período de suspensão das atividades letivas como medida preventiva à COVID-19 no município de São João da
Fronteira/PI.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, expediu-se a Recomendação Ministerial n.º 54/2020 (ID n.º 31355744),
destinada à Secretaria de Educação do município de São João da Fronteira/PI, recomendando-se, em síntese, medidas a serem adotadas tanto
durante o isolamento social e o fechamento de escolas quanto após a retomada das aulas presenciais.
Adiante, expediu-se o ofício n.º 285/2020 (ID n.º 31445607), requisitando informações acerca do cumprimento dos termos da recomendação
supracitada.
Em resposta, por meio do ofício n.º 35/2020 (ID n.º 31540879), foi informado que o município acatou integralmente o instrumento recomendatório,
desenvolvendo atividades de forma não presencial, com auxílio da internet, bem como distribuindo material didático de forma física.
Ademais, informou-se que o município editou os Decretos n.º 24/2020 e n.º 27/2020 e a Instrução Normativa n.º 001/2020, que dispõem sobre a
funcionalidade da SEMEC e das escolas da rede durante a realização das aulas não presenciais.
Posteriormente, expediu-se o ofício n.º 428/2020 (ID n.º 31562194), requisitando informações quanto ao cumprimento do item 1, "d", da aludida
recomendação. Conforme requisitado, a Secretaria de Educação encaminhou o Plano de Ação Pedagógica, documento juntado ao ID n.º
31601157.
Em atenção à solicitação ministerial, a Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação e Cidadania/CAODEC encaminhou, por
intermédio do ofício n.º 155/2020 (ID n.º 31752628), relatório acerca da adequação do citado plano municipal às diretrizes do Conselho Nacional
de Educação.
Por fim, com a iminência da retomada das aulas e com o fim de instruir o presente procedimento, expediu-se o ofício n.º 1019/2020 (ID n.º
31878691), requisitando ao município plano de retomada das aulas presenciais e informações quanto aos termos elencados no item 2 da
Recomendação Ministerial n.º 54/2020.
Por intermédio do ofício n.º 059/2020 (ID n.º 31970541), o oficiado informou que as aulas no município durante o ano de 2020 continuariam
suspensas.
Síntese do essencial.
Fundamentação.
Diante do exposto, verifico que o município acatou de forma integral a Recomendação Ministerial n.º 54/2020, com a devida implementação do
sistema especial de aulas não presenciais pela Secretaria Municipal de Educação de São João da Fronteira/PI.
Percebe-se, ainda, que durante a tramitação do procedimento, não houve constatação denúncias ou irregularidades, bem como que o município
vem adotando as providências necessárias.
Desta feita, verifica-se que o presente Procedimento Administrativo atingiu o seu objetivo, não se vislumbrando outras providências a serem
adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução n.º 174/2017 do CNMP.
Em razão do disposto no art. 13, § 2.º, da Resolução n.º 174/2017, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, com cópia desta decisão.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 13 de janeiro de 2021.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Inquérito Civil n.º 18/2018
SIMP: 000473-174/2016
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, inicialmente autuado como Procedimento Preparatório n.º 13/2014 e posteriormente convertido em
Inquérito Civil n.º 18/2018, instaurado com a finalidade de apurar notícia de falta de qualidade da água distribuída no município de São José do
Divino/PI.
O presente procedimento originou-se a partir de laudos de análises bacteriológicas e físico-químicas de qualidade da água (fls. 11/22),
apresentados pela Coordenação de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), cujo resultado indicou de forma alarmante a existência de
contaminação da água consumida pelos munícipes, proveniente do sistema de distribuição que abastece o citado município.
Após a devida instauração do ato, com o propósito de solucionar o problema pela via extrajudicial, o Parquet realizou, em 23/01/2015, audiência
com as autoridades responsáveis pelo abastecimento de água daquele município (fls. 23/25).
Posteriormente, juntou-se os ofícios n.º 950/2015 (fls. 32/33) e n.º 002/2016 (fls. 35/54), ambos oriundos do Centro de Apoio Operacional do Meio
Ambiente (CAOMA).
Por intermédio do ofício n.º 97/2017 (fl. 98), requisitou-se à FUNASA vistoria no sistema de abastecimento, com posterior encaminhamento do
respectivo laudo de análises.
Em resposta, mediante ofício n.º 121/2017 (fl. 71/98), foi encaminhado o relatório requisitado, no qual consta que a qualidade da água continuou
em desconformidade com os padrões de potabilidade exigidos para consumo humano.
Após, foram expedidos os ofícios n.º 218/2018 e n.º 226/2018 (fls. 101 e 103) ao diretor da AGESPISA e ao Prefeito de São José do Divino/PI,
requisitando manifestação quanto ao relatório supramencionado e informações pertinentes ao caso. Todavia, mesmo após reiterações, as
referidas autoridades quedaram-se inertes.
Diante disso, foi ajuizada Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência em face da AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A, a qual foi
protocolada no Juízo em 02/12/2020, gerando o processo n.º 0800912-81.2020.8.18.0067, cujo comprovante de ajuizamento e petição inicial se
encontram encartados nos autos (ID n.º 32168111).
Síntese do essencial.
Fundamentação.
Apreciando detalhadamente os autos do procedimento, depreende-se que houve o esgotamento das medidas e diligências neste procedimento.
Aplica-se ao presente caso o disposto na súmula n.º 03 do Conselho Superior do Ministério Público, que dispõe:
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Súmula n.º 03 - CSMP: Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa
dos autos para arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Conclui-se que, em virtude do ajuizamento da demanda judicial, o arquivamento é medida que se impõe.
Neste passo, pelas razões acima e com fulcro no art. 10, da Resolução 23/2007 do CNMP, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente
Inquérito Civil.
Deixo de submeter a presente decisão de arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público, em razão da súmula nº 03 do CNMP, acima
transcrita.
Comunique-se aos interessados da presente decisão, conforme art. 10, § 1.º, da Resolução 23/2007 do CNMP.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 15 de janeiro de 2021.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PORTARIA N.º 05/2021
INVESTIGADO: Galpão de laticínios "caminhando com cristo".
Objeto: instaurar Inquérito Civil n.º 03/2021, com o objetivo investigar o funcionamento do galpão de laticínios "Caminhando com Cristo", de
propriedade do Sr. Francisco Giliardi de Sousa, sem registro junto aos órgãos fiscais, atestado de funcionamento e profissionais especializados.
O Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, e, com
fundamento nos artigos 127, caput, e 129, inciso II e III da Constituição Federal; art. 1.º, inciso IV, e art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 7.347/85; nos artigos
26, inciso I e 27, parágrafo único, inciso I, da Lei Federal n.º 8.625/93; art. 2.º, § 4.º, da Resolução nº 23/2007 e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127, caput, e 129 da CF; art. 1.º, caput, da Lei n.º 8.625/93);
CONSIDERANDO a função institucional do Ministério Público de promover o inquérito civil e ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conferida pelo art. 129, inciso III da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 8.º, § 6.º, inciso I, da Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
preconiza serem impróprios ao uso e consumo os produtos em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou
apresentação;
CONSIDERANDO ser, na forma do art. 39, inciso VIII, da Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas
expedidas pelos órgãos oficiais competentes;
CONSIDERANDO que o licenciamento ambiental é mecanismo de grande valia para perquirir a existência do uso comum e da poluição, sendo,
portanto, instrumento de atuação dos princípios do poluidor pagador e do usuário pagador;
CONSIDERANDO a lavratura do Auto e Infração n.º 3806 pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/MPPI em que foi
constado em fiscalização in loco no Galpão de laticínios "caminhando com cristo", de propriedade de Francisco Giliardi de Sousa a
comercialização de produtos impróprios ao consumo, sem registro junto aos órgãos oficiais e profissionais especializados;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil, instituído pela Lei n.º 7.347/85, é o procedimento do qual se vale o Ministério Público para a investigação
de fato ou situação passíveis de ensejar a propositura de ação civil pública;
RESOLVE instaurar o Inquérito Civil n.º 03/2021, com a finalidade de investigar o funcionamento do galpão de laticínios "Caminhando com
Cristo", de propriedade do Sr. Francisco Giliardi de Sousa, sem registro junto aos órgãos fiscais, atestado de funcionamento e profissionais
especializados, determinando, para tanto:
Nomeação da Assessora de Promotoria, Amanda Guedes dos Reis Monteiro, para secretariar este procedimento, como determina o art. 4.º,
inciso V, da Resolução n.º 23 do CNMP;
Autuação da presente portaria de instauração do Inquérito Civil, registrando-se em livro e planilhas, arquivando-se cópia em pasta própria da
Promotoria de Justiça;
Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao PROCON e CAOMA acerca da referida instauração, com envio da presente portaria;
A publicação da presente portaria no Diário do Oficial do Ministério Público, juntando-se cópia da publicação atinente, assim que ocorrer,
certificando a data;
Juntada de cópia dos documentos de IDs n.º 31764126 do Procedimento Administrativo n.º 99/2020 (SIMP: 000531-174/2020) neste
Procedimento;
Após, conclusos para deliberações.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.
Expedientes necessários.
Piracuruca/PI, 20 de janeiro de 2021.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
PORTARIA N.º 07/2021
OBJETO: instaurar procedimento administrativo n.º 04/2021 para acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo município de São João da
Fronteira, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvos para vacinação e o respeito a ordem prioritária estabelecida pela
Campanha Nacional de Vacinação.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, em designação para a 2.ª Promotoria de
Justiça de Piracuruca, 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 n.º 8.625/93, art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar
Estadual n.º 12/93;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece sem seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem a 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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal de 1988, promovendo as medidas necessárias a
sua garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal de 1988);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II; 24, inciso XII e 30, inciso VII; 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, inciso VII, da Lei n.º 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre
Página 88

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 788 Disponibilização: Quarta-feira, 20 de Janeiro de 2021 Publicação: Quinta-feira, 21 de Janeiro de 2021

outros princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática;
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 a Portaria n.º 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão
comunitária do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n.º 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto n.º 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000,
em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência, residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que, segundo o referido Informe Técnico, os públicos-alvo da campanha são: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em
terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas
com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua,
forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aquaviário;
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses[1];
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de 18/01/2021[3];
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a Covid-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas[4];
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa da 12.ª PJ n.º 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
Covid-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO que eventual burla na fila de prioridade é IMORALIDADE QUALIFICADÍSSIMA, configurando improbidade administrativa, eis
que inadmissível que critérios de preferência pessoal e política possam se sobrepor aos critérios técnicos trazidos pelo plano nacional de
imunização;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento destinado a apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais
indisponíveis (art. 8.º, inciso III da Resolução CNMP n.º 174/2017);
RESOLVE:
INSTAURAR o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 04/2021, para acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo município de São João
da Fronteira, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvos para vacinação e o respeito a ordem prioritária estabelecida pela
Campanha Nacional de Vacinação, com fulcro no art. 7.º da Resolução 174/2017 do CNMP, DETERMINANDO, desde já, as seguintes
diligências:
1) Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro, para secretariar este procedimento;
2) Autuação da presente portaria de instauração, realizando as devidas alterações no livro próprio, afixando-a cópia da portaria em local de
costume e arquivando-se cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
3) Seja remetida cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), para conhecimento, conforme determina o
art. 6.º, 1.º da Resolução n.º 01/2018;
4) Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
conversão, com envio da presente Portaria;
5) Encaminhe-se cópia da presente portaria em formato Word, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público, afixandoa no local de costume;
6) Cumpridas as diligências, conclusos.
Piracuruca - PI, 20 de janeiro de 2021.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
[1] http://coronavirus.pi.gov.br/ Acesso em: 20 de jan. 2021
[2] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-nopiaui.html Acesso em: 20 de jan. 2021
[3] https://www.pi.gov.br/noticias/wellington-recebe-em-sao-paulo-doses-da-coronavac-para-o-piaui-vacina-chega-ao-estado-ainda-nestasegunda-18/ Acesso em: 20 de jan. 2021
[4] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-13/10354/sesapi-inicia-distribuicao-de-seringas-e-agulhas-para-vacinacao-contra-oPágina 89
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coronavirus.html Acesso em: 20 de jan. 2021
PORTARIA N.º 06/2021
OBJETO: instaurar procedimento administrativo n.º 03/2021 para acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo município de São José do
Divino, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvos para vacinação e o respeito a ordem prioritária estabelecida pela Campanha
Nacional de Vacinação.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, em designação para a 2.ª Promotoria de
Justiça de Piracuruca, 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 n.º 8.625/93, art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar
Estadual n.º 12/93;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece sem seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem a 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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal de 1988, promovendo as medidas necessárias a
sua garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal de 1988);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II; 24, inciso XII e 30, inciso VII; 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, inciso VII, da Lei n.º 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre
outros princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática;
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 a Portaria n.º 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão
comunitária do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n.º 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto n.º 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000,
em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência, residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que, segundo o referido Informe Técnico, os públicos-alvo da campanha são: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em
terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas
com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua,
forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aquaviário;
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses[1];
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de 18/01/2021[3];
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a Covid-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas[4];
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa da 12.ª PJ n.º 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
Covid-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO que eventual burla na fila de prioridade é IMORALIDADE QUALIFICADÍSSIMA, configurando improbidade administrativa, eis
que inadmissível que critérios de preferência pessoal e política possam se sobrepor aos critérios técnicos trazidos pelo plano nacional de
imunização;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento destinado a apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais
indisponíveis (art. 8.º, inciso III da Resolução CNMP n.º 174/2017);
RESOLVE:
INSTAURAR o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 03/2021, para acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo município de São José
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do Divino, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvos para vacinação e o respeito a ordem prioritária estabelecida pela
Campanha Nacional de Vacinação, com fulcro no art. 7.º da Resolução 174/2017 do CNMP, DETERMINANDO, desde já, as seguintes
diligências:
1) Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro, para secretariar este procedimento;
2) Autuação da presente portaria de instauração, realizando as devidas alterações no livro próprio, afixando-a cópia da portaria em local de
costume e arquivando-se cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
3) Seja remetida cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), para conhecimento, conforme determina o
art. 6.º, 1.º da Resolução n.º 01/2018;
4) Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
conversão, com envio da presente Portaria;
5) Encaminhe-se cópia da presente portaria em formato Word, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público, afixandoa no local de costume;
6) Cumpridas as diligências, conclusos.
Piracuruca - PI, 20 de janeiro de 2021.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
[1] http://coronavirus.pi.gov.br/ Acesso em: 20 de jan. 2021
[2] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-nopiaui.html Acesso em: 20 de jan. 2021
[3] https://www.pi.gov.br/noticias/wellington-recebe-em-sao-paulo-doses-da-coronavac-para-o-piaui-vacina-chega-ao-estado-ainda-nestasegunda-18/ Acesso em: 20 de jan. 2021
[4] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-13/10354/sesapi-inicia-distribuicao-de-seringas-e-agulhas-para-vacinacao-contra-ocoronavirus.html Acesso em: 20 de jan. 2021
PORTARIA N.º 04/2021
OBJETO: instaurar procedimento administrativo n.º 02/2021 para acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo município de Piracuruca, com
o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvos para vacinação e o respeito a ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de
Vacinação.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, em designação para a 2.ª Promotoria de
Justiça de Piracuruca, 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 n.º 8.625/93, art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar
Estadual n.º 12/93;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece sem seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem a 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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal de 1988, promovendo as medidas necessárias a
sua garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal de 1988);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II; 24, inciso XII e 30, inciso VII; 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, inciso VII, da Lei n.º 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre
outros princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática;
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 a Portaria n.º 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão
comunitária do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n.º 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto n.º 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000,
em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência, residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que, segundo o referido Informe Técnico, os públicos-alvo da campanha são: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em
terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas
com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua,
forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aquaviário;
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses[1];
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
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(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de 18/01/2021[3];
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a Covid-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas[4];
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa da 12.ª PJ n.º 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
Covid-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO que verificou-se nas redes sociais do município de Piracuruca que pessoas que, em tese, não estão na "linha de frente" de
enfrentamento à Covid-19 receberam o imunizante;
CONSIDERANDO que técnicos de enfermagem, enfermeiros e outros profissionais da saúde do município não foram vacinados;
CONSIDERANDO que eventual burla na fila de prioridade é IMORALIDADE QUALIFICADÍSSIMA, configurando improbidade administrativa, eis
que inadmissível que critérios de preferência pessoal e política possam se sobrepor aos critérios técnicos trazidos pelo plano nacional de
imunização;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento destinado a apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais
indisponíveis (art. 8.º, inciso III da Resolução CNMP n.º 174/2017);
RESOLVE:
INSTAURAR o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 02/2021, para acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo município de
Piracuruca, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvos para vacinação e o respeito a ordem prioritária estabelecida pela
Campanha Nacional de Vacinação, com fulcro no art. 7.º da Resolução 174/2017 do CNMP, DETERMINANDO, desde já, as seguintes
diligências:
1) Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro, para secretariar este procedimento;
2) Autuação da presente portaria de instauração, realizando as devidas alterações no livro próprio, afixando-a cópia da portaria em local de
costume e arquivando-se cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
3) Seja remetida cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), para conhecimento, conforme determina o
art. 6.º, 1.º da Resolução n.º 01/2018;
4) Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
conversão, com envio da presente Portaria;
5) Encaminhe-se cópia da presente portaria em formato Word, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público, afixandoa no local de costume;
6) Cumpridas as diligências, conclusos.
Piracuruca - PI, 20 de janeiro de 2021.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
[1] http://coronavirus.pi.gov.br/ Acesso em: 20 de jan. 2021
[2] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-nopiaui.html Acesso em: 20 de jan. 2021
[3] https://www.pi.gov.br/noticias/wellington-recebe-em-sao-paulo-doses-da-coronavac-para-o-piaui-vacina-chega-ao-estado-ainda-nestasegunda-18/ Acesso em: 20 de jan. 2021
[4] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-13/10354/sesapi-inicia-distribuicao-de-seringas-e-agulhas-para-vacinacao-contra-ocoronavirus.html Acesso em: 20 de jan. 2021
Procedimento Administrativo n.º 100/2020
SIMP: 000584-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 100/2020, instaurado por meio da Portaria n.º
144/2020, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a suposta situação de vulnerabilidade social e violação de direitos da adolescente de
iniciais M. K. M. F. e da criança de inicias M. I. M. S.
O procedimento se iniciou com o relatório do Conselho Tutelar do município de São José do Divino (ID n.º 31865286), que relatou em síntese,
que a adolescente e criança de iniciais M. K. M. F. e M. I. M. S., respectivamente, foram assediadas no dia 23 de setembro de 2020, fato que
ocorreu ao tentarem comprar bombons no comércio de propriedade do senhor Francisco de Assis Cerqueira, tendo a infante de iniciais M. I. M. S.
relatado que não seria a primeira vez que isso ocorria.
Adiante, expediu-se os ofícios n.º 1082/2020 e n.º 1083/2020 à 1.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca e a Secretaria de Assistência Social de
São José do Divino, solicitando, respectivamente, providências pertinentes na esfera criminal e relatório social do caso em comento.
Em resposta, por meio do ofício n.º 151/2020 (ID n.º 32000313), a 1.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca informou o oferecimento de denúncia
em face de Francisco de Assis Cerqueira (processo criminal n.º 0000299-94.2020.8.18.0067).
Por fim, em atenção a solicitação ministerial, a Secretaria Municipal de Assistência Social de São José do Divino encaminhou relatório constante
no ID n.º 32043286, esclarecendo as boas condições vivenciadas por M. K. M. F. E M. I. M. S., bem como a participação assídua da criança e da
adolescente nos serviços assistenciais.
Síntese do essencial.
Fundamentação.
Diante do exposto, através dos relatórios juntados aos autos, constata-se que não há mais situação de risco ou vulnerabilidade que justifique o
acompanhamento do presente caso, tendo em vista que M. K. M. F. e M. I. M. S. estão bem, na medida do possível, não sendo mais constatado
nenhum tipo de perigo ou qualquer outra espécie de vulnerabilidade.
Assim, não havendo fundamento para a propositura de ação civil pública ou outra medida judicial ou administrativa no âmbito da competência do
Órgão Ministerial, o arquivamento das presentes peças de informação é medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução n.º 174/2017 do CNMP.
Comunique-se ao noticiante, conforme art. 13, § 1.º, da Resolução n.º 174/2017 do CNMP.
Comunique-se, ainda, ao Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, com cópia desta decisão.
Cumpridas as diligências, conclusos.
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Piracuruca (PI), 19 de janeiro de 2021.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Inquérito Civil nº 07/2019
SIMP: 000092-174/2017
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial inicialmente autuado como Notícia de Fato n.º 03/2014 e posteriormente convertido em Inquérito Civil n.º
07/2019, por meio da portaria n.º 16/2019 (fl. 02/03), com o fim de apurar atraso na entrega das casas do Programa Minha Casa, Minha Vida,
bem como ausência de fornecimento de cópia dos contratos para fiscalização de cláusulas contratuais.
O presente procedimento originou-se a partir de termo de declarações (fls. 14/21) de pessoas beneficiarias do Programa Minha Casa, Minha
Vida, em 22/10/2014, as quais relataram, em síntese, que realizaram cadastro na prefeitura, no mês de agosto de 2012, e não tinham recebido as
casas.
Em sede de diligências iniciais, por meio dos ofícios n.º 282/2014, n.º 283/2014 e n.º 284/2014 (fl. 23/25), solicitou-se, respectivamente, ao
Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, ao responsável pela Construtora Construir e o responsável pelo Departamento de
Engenharia do Banco Cobansa, cópia dos contratos dos beneficiários, nome dos agentes responsáveis pela obra e medidas adotadas quanto a
pendência das entregas.
Em resposta, a Caixa Econômica Federal, por meio do ofício n.º 153/2020 (fl. 36), informou que não possuía registros dos contratos do
empreendimento habitacional no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, eis que, o empreendimento é administrado pelo Ministério das
Cidades em parceria com a Prefeitura do município de Piracuruca.
O Cobansa Companhia Hipotecária, por meio do ofício n.º 258 (fls. 41/264), informou que 30,61% das obras estariam executadas e encaminhou
os contratos requisitados.
Com o intuito de melhor instruir o feito as noticiantes Generosa de Brito Veras Sousa, Geni Brandão de Melo e Lúcia Machado de Siqueira foram
notificadas para informarem se os problemas inicialmente relatados persistiam.
Em audiência extrajudicial realizada aos 25/01/2018, as requerentes supramencionadas informaram que não receberam as casas.
Ofício n.º 189/2019 (fl. 281), expedido ao município de Piracuruca solicitando informações acerca da construção das casas. Em resposta, por
meio do ofício n.º 116/2019 (fls. 283/287) a municipalidade informou em decorrência da transição inadequada da Prefeitura não detinham no
acervo os documentos requisitados.
A empresa Construir, por meio do ofício n.º 05/2020 (ID n.º 31930280), informou que procedeu com a devolução da obra para a Agência de
Desenvolvimento Habitacional do Estado do Piauí - ADH/PI, em decorrência do não pagamento referente as etapas executadas na obra.
Ofício n.º 1355/2020 (ID n.º 32215019) a ADH/PI requisitando manifestação quanto ao presente caso. Em resposta, por meio do ofício n.º
0562/2020 (ID n.º 32254872), informou que as obras não estão concluídas e aguardam nova medida provisória do Governo Federal.
Eis o relatório.
Apreciando detalhadamente os autos do procedimento, depreende-se que o presente procedimento foi instaurado no ano de 2014, prejudicando,
assim, a duração razoável da investigação, em desconformidade com as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de
Brasília", razão pela qual, ausente justa causa a propiciar judicialização da questão e o lapso temporal entre a instauração do presente
procedimento até a presente data.
Soma-se a tais argumentos o disposto na Lei n.º 13.869/19, que trata sobre os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público,
servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, em especial o art.
31, in verbis:
"Art. 31- Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado:
Pena - detenção, de 06 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para a execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada,
procrastinando-o em prejuízo do investigado ou fiscalizado"
De mais a mais, todas as diligências efetivadas ao longo desses quase 7 anos, não conseguiu comprovar fraudes e irregularidades que
ensejassem a propositura de uma ação coletiva, não sendo crível que após todo esse tempo tais fatos surgisse. Além disso, do que se tem dos
autos nada indica que eventuais prejudicados (que sequer se sabe se existem) desejem o seguimento do feito.
Não há mais, portanto, justificativa para o seguimento do presente Inquérito Civil, tendo o órgão ministerial cumprido seu papel
constitucional de modo resolutivo, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo, pelas razões acima e com fulcro no art. 10, da Resolução 023/2007 do CNMP, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente
inquérito civil.
Comunique-se aos noticiantes da presente decisão, conforme art. 10, § 1.º da Resolução n.º 23/2007 do CNMP.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Piracuruca(PI), 20 de janeiro de 2021.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

5.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BURITI DOS LOPES-PI15165
PORTARIA Nº 001/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021
BURITI DOS LOPES
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça Única de Buriti dos Lopes, no uso das atribuições legais
e constitucionais e,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece no art. 196, que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem a 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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (nos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei nº8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as
ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
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prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7º, inciso VII, da Lei nº8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre
outros princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do Coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo Coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de 19
de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde, e divulgado
na data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e
operacionalização da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas, em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que, segundo o referido Informe Técnico, os públicos-alvo da campanha são: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em
terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas
com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua,
forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aquaviário;
CONSIDERANDO que o novo Coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 18 de janeiro de 2021, 152.211 (cento e cinquenta
e dois mil, duzentas e onze) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.968 (dois mil, novecentos e sessenta e oito) piauienses;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão;
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac", na data de 18/01/2021;
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do
PNI, incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e
investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de
vacinas e outros insumos, incluindo o armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde
as plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos
distribuídos às condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas;
RESOLVE
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de
Buriti dos Lopes, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à ordem prioritária
estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes medidas:
01. A autuação da presente Portaria, registrando em livro próprio desta Promotoria de Justiça e no sistema SIMP e arquivando-se cópia na pasta
respectiva;
02. A remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público, e 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, devendo os envios serem
certificado nos autos;
03. A remessa desta Portaria, por meio eletrônico, à Secretaria Geral do Ministério Público (e-mail diariooficial@mppi.mp.br), para a devida
divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
04. A nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Gleyciane Silva de Oliveira, para secretariar este procedimento, como determina o art.
4º, inciso V, da Resolução nº23, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
05. A expedição de Recomendação ao Prefeito e Secretária de Saúde do Município para adoção das providências necessárias à execução das
ações de vacinação integrantes do Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde/SESAPI;
06. A EXPEDIÇÃO de ofício à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, instruído com cópia da presente Portaria, informando acerca desta
instauração, e solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as seguintes informações:
a) o quantitativo de doses da vacina recebida da Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI;
b) o cronograma de vacinação do Município atendendo aos critérios estabelecidos pelos Planos Nacional e Estadual de Saúde;
c) como se dará o controle e rastreabilidade das pessoas vacinadas para aplicação da segunda dose da vacina.
Afixe-se, por fim, cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade do ato e amplo controle social e
encaminhe-se cópia para publicação no Diário Oficial do MPPI.
Publique-se. Cumpra-se.
Buriti dos Lopes, 19 de janeiro de 2021.
BELª. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 001/2021
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SIMP Nº 000026-284/2021
conferidas pelos arts. 127, 129, inciso III, da Constituição Federal, art. 8°, §1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, inciso IV, alínea "b", da Lei n°8.625/93 e
art. 36, inciso VI, da Lei Complementar Estadual n°12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o art.196, da Constituição 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 a disposição do art.197, da Constituição Federal, 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 a Lei Federal nº8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, inciso III;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da supracitada lei federal, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
as ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7º, inciso VII, da Lei nº8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do Coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo Coronavírus;
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas, em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que o novo Coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido Plano Operacional, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente,
1.113.329 (um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac", no dia 18/01/2021;
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do
PNI, incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e
investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de
vacinas e outros insumos, incluindo o armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas;
CONSIDERANDO a instauração do Procedimento Administrativo nº 001/2021, em trâmite nesta Promotoria de Justiça, que tem por finalidade
acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de Buriti dos Lopes, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo para
vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação;
CONSIDERANDO, ainda, o art.27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que faculta ao Ministério
Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário
adequado e imediata divulgação.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pela agente ministerial abaixo subscrita, no exercício de suas atribuições legais,
RESOLVE
Expedir a presente RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA ao senhor Raimundo Nonato Lima Percy Júnior, Prefeito Municipal e a Senhora
Francilurdes Nunes da Silva Percy, Secretária Municipal de Saúde, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal,
administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes, para que imediatamente providenciem e acompanhem o
seguinte:
1. organize o suporte logístico para retirada das vacinas nas centrais regionais ou estadual, a depender do fluxo estabelecido, bem como
distribuição oportuna dos imunobiológicos a todos os postos de vacinação;
2. identifique o quantitativo e as condições de funcionamento das salas de vacina e postos de vacinação existentes Município e proceda a devida
atualização dessas unidades no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES;
3. disponibilize caixas térmicas em condições de uso para as salas de vacina, as ações extramuros das unidades de saúde, e o transporte das
vacinas das centrais regionais ao Município;
4. disponibilize câmaras frias ou geladeiras domésticas na Central Municipal de rede de frio para situações de necessidade de remanejamento de
imunobiológicos por problemas técnicos em outros equipamentos;
5. verifique a quantidade de profissionais de saúde disponíveis para realização da vacinação;
6. estruture as equipes de saúde da família para realização de mapeamento da população, por área, que se enquadra nos grupos prioritários,
assim como para a organização de estratégias de busca ativa e monitoramento;
7. disponha, para transporte das vacinas, de veículo preferencialmente refrigerado e equipado com caixas térmicas devidamente ambientadas
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com bobinas de gelo reutilizáveis e com controle de temperatura por meio de termômetro acoplado;
8. afixe avisos nos serviços de saúde e dependências da Secretaria Municipal de Saúde sobre como se dará o processo de vacinação;
9. dê preferência a realização da vacinação dos profissionais de saúde e idosos institucionalizados nas próprias unidades a que estão vinculados,
a fim de evitar deslocamentos até as salas de vacinas.
10. Quanto às salas de vacina:
a) garanta a disponibilidade de câmaras frias ou geladeiras domésticas em plenas condições de funcionamento, para que não haja oscilação de
energia diferente da faixa recomendada de +2ºC a +8ºC;
b) mantenha rotina de higienização padronizada;
c) mantenha fluxo estabelecido para descarte de resíduos;
d) garanta condições estruturais de funcionamento de acordo com as normas sanitárias, disponibilizando em cada uma das salas:
· tomadas em quantitativo equivalente aos equipamentos existentes, garantindo o não uso de extensões ou dispositivos que permitam o
funcionamento de mais de um equipamento na mesma tomada;
· termômetros em quantitativo suficiente para atender a todas as câmaras frias/ geladeiras e caixas térmicas, bem como quantitativo reserva;
· caixas de descarte de materiais perfurocortantes;
· álcool, luvas e algodão;
· pias, água, sabonete, papel toalha, lixeiras com pedal e sacos plásticos;
· condicionadores de ar em plenas condições de funcionamento 24 horas por dia;
· computadores com acesso à internet.
11. quanto aos postos de vacinação:
a) realize a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;
b) mantenha disponível aos usuários um local para lavagem adequada ou com desinfetantes para as mãos;
c) limite o número de familiares que acompanham quem irá se vacinar (no máximo um acompanhante);
d) realize triagem de pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação;
e) adote medidas para evitar aglomeração na sala de espera, tais como marcações no piso para o distanciamento social, redução do tempo de
espera e aplicação, acolhimento com classificação do atendimento conforme os grupos prioritários, dentre outros;
f) mantenha, caso necessário, horários estendidos (e/ou também aos sábados) de funcionamento dos postos de vacinação, a fim de facilitar e
ampliar o acesso da população, se necessário;
Ficam os destinatários desta Recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos: tornar inequívoca a demonstração da consciência
da ilicitude do recomendado; caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras
responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido e constituir-se
em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Por fim, fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento desta Recomendação, para que para que os destinatários se
manifestem sobre o acatamento da presente Recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes, pelo e-mail
primeira.pj.buritidoslopes@mppi.mp.br, as providências tomadas e a documentação hábil a provar o seu fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no Diário Eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Cumpra-se com urgência.
Buriti dos Lopes, 19 de janeiro de 2021.
BEL.ª FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 004/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021
BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça Única de Buriti dos Lopes, no uso das atribuições legais
e constitucionais e,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece no art. 196, que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem a 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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (nos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei nº8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as
ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7º, inciso VII, da Lei nº8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre
outros princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do Coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo Coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de 19
de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde, e divulgado
na data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e
operacionalização da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
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residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas, em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que, segundo o referido Informe Técnico, os públicos-alvo da campanha são: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em
terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas
com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua,
forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aquaviário;
CONSIDERANDO que o novo Coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 18 de janeiro de 2021, 152.211 (cento e cinquenta
e dois mil, duzentas e onze) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.968 (dois mil, novecentos e sessenta e oito) piauienses;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão;
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac", na data de 18/01/2021;
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do
PNI, incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e
investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de
vacinas e outros insumos, incluindo o armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde
as plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos
distribuídos às condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas;
RESOLVE
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo município de
Bom Princípio do Piauí, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à ordem prioritária
estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes medidas:
01. A autuação da presente Portaria, registrando em livro próprio desta Promotoria de Justiça e no sistema SIMP e arquivando-se cópia na pasta
respectiva;
02. A remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/PI e 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, devendo o envio ser certificado nos autos;
03. A remessa desta Portaria, por meio eletrônico, à Secretaria Geral do Ministério Público (e-mail diariooficial@mppi.mp.br), para a devida
divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
04. A nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Gleyciane Silva de Oliveira, para secretariar este procedimento, como determina o art.
4º, inciso V, da Resolução nº23, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
05. A expedição de Recomendação ao Prefeito e Secretária de Saúde do Município para adoção das providências necessárias à execução das
ações de vacinação integrantes do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde/SESAPI;
06. A expedição de ofício à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, instruído com cópia da presente Portaria, informando acerca desta
instauração, e solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as seguintes informações:
a) o quantitativo de doses da vacina recebida da Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI;
b) o cronograma de vacinação do Município atendendo aos critérios estabelecidos pelos Planos Nacional e Estadual de Saúde;
c) como se dará o controle e rastreabilidade das pessoas vacinadas para aplicação da segunda dose da vacina.
Afixe-se, por fim, cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade do ato e amplo controle social e
encaminhe-se cópia para publicação no Diário Oficial do MPPI.
Publique-se. Cumpra-se.
Buriti dos Lopes, 19 de janeiro de 2021.
BELª. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 003/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021
CARAÚBAS DO PIAUÍ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça Única de Buriti dos Lopes, no uso das atribuições legais
e constitucionais e,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece no art. 196, que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem a 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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (nos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei nº8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as
ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7º, inciso VII, da Lei nº8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre
outros princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação
Página 97

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 788 Disponibilização: Quarta-feira, 20 de Janeiro de 2021 Publicação: Quinta-feira, 21 de Janeiro de 2021

programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do Coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo Coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de 19
de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde, e divulgado
na data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e
operacionalização da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas, em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que, segundo o referido Informe Técnico, os públicos-alvo da campanha são: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em
terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas
com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua,
forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aquaviário;
CONSIDERANDO que o novo Coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 18 de janeiro de 2021, 152.211 (cento e cinquenta
e dois mil, duzentas e onze) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.968 (dois mil, novecentos e sessenta e oito) piauienses;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão;
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac", na data de 18/01/2021;
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do
PNI, incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e
investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de
vacinas e outros insumos, incluindo o armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde
as plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos
distribuídos às condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas;
RESOLVE
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo município de
Caraúbas do Piauí, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à ordem prioritária
estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes medidas:
01. A autuação da presente Portaria, registrando em livro próprio desta Promotoria de Justiça e no sistema SIMP e arquivando-se cópia na pasta
respectiva;
02. A remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/PI e 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, devendo o envio ser certificado nos autos;
03. A remessa desta Portaria, por meio eletrônico, à Secretaria Geral do Ministério Público (e-mail diariooficial@mppi.mp.br), para a devida
divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
04. A nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Gleyciane Silva de Oliveira, para secretariar este procedimento, como determina o art.
4º, inciso V, da Resolução nº23, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
05. A expedição de Recomendação ao Prefeito e Secretária de Saúde do Município para adoção das providências necessárias à execução das
ações de vacinação integrantes do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde/SESAPI;
06. A expedição de ofício à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, instruído com cópia da presente Portaria, informando acerca desta
instauração, e solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as seguintes informações:
a) o quantitativo de doses da vacina recebida da Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI;
b) o cronograma de vacinação do Município atendendo aos critérios estabelecidos pelos Planos Nacional e Estadual de Saúde;
c) como se dará o controle e rastreabilidade das pessoas vacinadas para aplicação da segunda dose da vacina.
Afixe-se, por fim, cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade do ato e amplo controle social e
encaminhe-se cópia para publicação no Diário Oficial do MPPI.
Publique-se. Cumpra-se.
Buriti dos Lopes, 19 de janeiro de 2021.
BELª. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 005/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021
CAXINGÓ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça Única de Buriti dos Lopes, no uso das atribuições legais
e constitucionais e,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
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CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece no art. 196, que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem a 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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (nos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei nº8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as
ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7º, inciso VII, da Lei nº8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre
outros princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do Coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo Coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de 19
de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde, e divulgado
na data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e
operacionalização da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas, em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que, segundo o referido Informe Técnico, os públicos-alvo da campanha são: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em
terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas
com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua,
forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aquaviário;
CONSIDERANDO que o novo Coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 18 de janeiro de 2021, 152.211 (cento e cinquenta
e dois mil, duzentas e onze) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.968 (dois mil, novecentos e sessenta e oito) piauienses;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão;
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac", na data de 18/01/2021;
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do
PNI, incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e
investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de
vacinas e outros insumos, incluindo o armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde
as plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos
distribuídos às condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas;
RESOLVE
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo município de
Caxingó, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela
Campanha Nacional de Vacinação, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as
seguintes medidas:
01. A autuação da presente Portaria, registrando em livro próprio desta Promotoria de Justiça e no sistema SIMP e arquivando-se cópia na pasta
respectiva;
02. A remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/PI e 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, devendo o envio ser certificado nos autos;
03. A remessa desta Portaria, por meio eletrônico, à Secretaria Geral do Ministério Público (e-mail diariooficial@mppi.mp.br), para a devida
divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
04. A nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Gleyciane Silva de Oliveira, para secretariar este procedimento, como determina o art.
4º, inciso V, da Resolução nº23, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
05. A expedição de Recomendação ao Prefeito e Secretária de Saúde do Município para adoção das providências necessárias à execução das
ações de vacinação integrantes do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde/SESAPI;
06. A expedição de ofício à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, instruído com cópia da presente Portaria, informando acerca desta
instauração, e solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as seguintes informações:
a) o quantitativo de doses da vacina recebida da Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI;
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b) o cronograma de vacinação do Município atendendo aos critérios estabelecidos pelos Planos Nacional e Estadual de Saúde;
c) como se dará o controle e rastreabilidade das pessoas vacinadas para aplicação da segunda dose da vacina.
Afixe-se, por fim, cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade do ato e amplo controle social e
encaminhe-se cópia para publicação no Diário Oficial do MPPI.
Publique-se. Cumpra-se.
Buriti dos Lopes, 19 de janeiro de 2021.
BELª. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 002/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021
MURICI DOS PORTELAS
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça Única de Buriti dos Lopes, no uso das atribuições legais
e constitucionais e,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece no art. 196, que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem a 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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (nos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei nº8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as
ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7º, inciso VII, da Lei nº8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre
outros princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do Coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo Coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de 19
de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde, e divulgado
na data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e
operacionalização da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas, em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que, segundo o referido Informe Técnico, os públicos-alvo da campanha são: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em
terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas
com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua,
forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aquaviário;
CONSIDERANDO que o novo Coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 18 de janeiro de 2021, 152.211 (cento e cinquenta
e dois mil, duzentas e onze) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.968 (dois mil, novecentos e sessenta e oito) piauienses;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão;
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac", na data de 18/01/2021;
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do
PNI, incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e
investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de
vacinas e outros insumos, incluindo o armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde
as plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos
distribuídos às condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas;
RESOLVE
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo município de
Murici dos Portelas, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à ordem prioritária
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estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes medidas:
01. A autuação da presente Portaria, registrando em livro próprio desta Promotoria de Justiça e no sistema SIMP e arquivando-se cópia na pasta
respectiva;
02. 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, devendo o envio ser certificado nos autos;
03. A remessa desta Portaria, por meio eletrônico, à Secretaria -Geral do Ministério Público (e-mail diariooficial@mppi.mp.br), para a devida
divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
04. A nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Gleyciane Silva de Oliveira, para secretariar este procedimento, como determina o art.
4º, inciso V, da Resolução nº23, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
05. A expedição de Recomendação a Prefeita e Secretária de Saúde do Município para adoção das providências necessárias à execução das
ações de vacinação integrantes do Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde/SESAPI;
06. A expedição de ofício à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, instruído com cópia da presente Portaria, informando acerca desta
instauração, e solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as seguintes informações:
a) o quantitativo de doses da vacina recebida da Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI;
b) o cronograma de vacinação do Município atendendo aos critérios estabelecidos pelos Planos Nacional e Estadual de Saúde;
c) como se dará o controle e rastreabilidade das pessoas vacinadas para aplicação da segunda dose da vacina.
Afixe-se, por fim, cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade do ato e amplo controle social e
encaminhe-se cópia para publicação no Diário Oficial do MPPI.
Publique-se. Cumpra-se.
Buriti dos Lopes, 19 de janeiro de 2021.
BELª. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA

5.16. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI15168
NOTÍCIA DE FATO SIMP N. 001753-361/2019
INTERESSADO(A): Juarez Romão da Silva e Maria das Dores Pereira
3ª Promotoria de Justiça de Picoss
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
O presente procedimento tem por objeto a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis das pessoas idosas Juarez Romão da Silva e
Maria das Dores Pereira, com qualificações nos autos, os quais, segundo comunicação que chegou ao conhecimento deste órgão do Ministério
Público, por meio de notícia apresentada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, estariam em situação de risco, em
decorrência de negligência, abuso financeiro e agressão psicológica praticados por Gardênia, sua filha. Então, este procedimento tem a finalidade
de se esclarecer se efetivamente os idosos estão na condição noticiada e, em caso positivo, promover as medidas extrajudiciais e judiciais
cabíveis visando ao seu amparo.
Instaurado em 08 de janeiro de 2020 o procedimento e, em fase de diligências, solicitou-se ao CREAS da região onde residem os idosos o envio
de relatório social pormenorizado a respeito da condição vivenciada por eles. Verificouse, através do Relatório Social de ID 31731329 (doc
2896827), apresentado pelo CREAS de Picos, que os idosos em destaque convivem de forma pacifica com a filha Gardênia, a qual lhes presta
assistência e os cuidados necessários. Extrai-se que, por ocasião da visita domiciliar, estavam os idosos medicados, alimentados e higienizados
("A casa é composta por 04 cômodos em bom estado de conservação e boas condições de higiene, os idosos também estavam limpos e no
momento da visita tomavam café da manhã"). Ambos, durante escuta particularizada, afirmaram gostar da filha e dos seus cuidados. Somado a
isso, ouvida a testemunha Maria de Jesus, vizinha do casal de idosos, declarou à Equipe Técnica Assistencial que "Gardênia é uma heroína
porque a mãe dela é especial e as vezes fica muito estressada, porém o que vejo é ela cuidando muito bem dos pais" (sic). Consta, enfim, que
"Durante a visita não foi visto nenhum tipo de lesão nos idosos que indicassem qualquer tipo de agressão física, além de estarem com roupas
limpas e aparência saldável".
Nesse contexto, tem-se como não demonstrada a materialidade do ilícito afirmado de forma anônima, que ensejou este procedimento, não
havendo que se falar em justa causa para a propositura de ação civil com o fim de proteção, prevenção e reparação de danos causados aos
interesses de pessoa idosa.
Assim sendo, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, na forma do art. 4º 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.
Fica dispensada a cientificação do noticiante sobre esta decisão de arquivamento, da qual cabe recurso ao Conselho Superior do Ministério
Público, no prazo de 10 (dez) dias, por o procedimento ter sido instaurado em face de dever de ofício (art. 13, § 2º, da mesma norma).
Publique-se no DOMPPI.
Não havendo recurso, após os registros de praxe, arquive-se.
Picos, 07 de janeiro de 2020.
Antônio César Gonçalves Barbosa
Promotor de Justiça
NOTÍCIA DE FATO SIMP N. 001753-361/2019
INTERESSADO(A): Juarez Romão da Silva e Maria das Dores Pereira
3ª Promotoria de Justiça de Picoss
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
O presente procedimento tem por objeto a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis das pessoas idosas Juarez Romão da Silva e
Maria das Dores Pereira, com qualificações nos autos, os quais, segundo comunicação que chegou ao conhecimento deste órgão do Ministério
Público, por meio de notícia apresentada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, estariam em situação de risco, em
decorrência de negligência, abuso financeiro e agressão psicológica praticados por Gardênia, sua filha. Então, este procedimento tem a finalidade
de se esclarecer se efetivamente os idosos estão na condição noticiada e, em caso positivo, promover as medidas extrajudiciais e judiciais
cabíveis visando ao seu amparo.
Instaurado em 08 de janeiro de 2020 o procedimento e, em fase de diligências, solicitou-se ao CREAS da região onde residem os idosos o envio
de relatório social pormenorizado a respeito da condição vivenciada por eles. Verificouse, através do Relatório Social de ID 31731329 (doc
2896827), apresentado pelo CREAS de Picos, que os idosos em destaque convivem de forma pacifica com a filha Gardênia, a qual lhes presta
assistência e os cuidados necessários. Extrai-se que, por ocasião da visita domiciliar, estavam os idosos medicados, alimentados e higienizados
("A casa é composta por 04 cômodos em bom estado de conservação e boas condições de higiene, os idosos também estavam limpos e no
momento da visita tomavam café da manhã"). Ambos, durante escuta particularizada, afirmaram gostar da filha e dos seus cuidados. Somado a
isso, ouvida a testemunha Maria de Jesus, vizinha do casal de idosos, declarou à Equipe Técnica Assistencial que "Gardênia é uma heroína
porque a mãe dela é especial e as vezes fica muito estressada, porém o que vejo é ela cuidando muito bem dos pais" (sic). Consta, enfim, que
"Durante a visita não foi visto nenhum tipo de lesão nos idosos que indicassem qualquer tipo de agressão física, além de estarem com roupas
limpas e aparência saldável".
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Nesse contexto, tem-se como não demonstrada a materialidade do ilícito afirmado de forma anônima, que ensejou este procedimento, não
havendo que se falar em justa causa para a propositura de ação civil com o fim de proteção, prevenção e reparação de danos causados aos
interesses de pessoa idosa.
Assim sendo, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, na forma do art. 4º 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.
Fica dispensada a cientificação do noticiante sobre esta decisão de arquivamento, da qual cabe recurso ao Conselho Superior do Ministério
Público, no prazo de 10 (dez) dias, por o procedimento ter sido instaurado em face de dever de ofício (art. 13, § 2º, da mesma norma).
Publique-se no DOMPPI.
Não havendo recurso, após os registros de praxe, arquive-se.
Picos, 07 de janeiro de 2020.
Antônio César Gonçalves Barbosa
Promotor de Justiça

5.17. COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E
CRIMINAIS DE TERESINA15169
PORTARIA Nº 001/2021
Procedimento Administrativo nº 001/2021
Objeto: Realização de Correição Interna na Coordenação do Núcleo das Promotorias de Justiça dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de
Teresina - PI conforme determinação contida no art. 5º do ATO CONJUNTO PGJ/CGMP-PI Nº 01, DE 13 DE JANEIRO DE 2017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Coordenação do Núcleo das Promotorias de Justiça dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais de Teresina, no uso das atribuições previstas nos Arts. 127, caput [1], art. 129, I e II [2], da Constituição da República;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais aos cidadãos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 da Carta Magna que trata dos princípios da administração pública;
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), bem como o funcionamento contínuo
e eficiente das atividades ministeriais desenvolvidas na Coordenação do Núcleo das Promotorias de Justiça dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais de Teresina - PI,
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais visando o seu aperfeiçoamento;
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017, o qual determina a realização de
correição anual nas Promotorias de Justiça,
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a realização de Correição Interna na Coordenação do Núcleo das Promotorias de Justiça dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais de Teresina - PI, concernente aos trabalhos desenvolvidos no período de 08 de fevereiro de 2020 a 05 de fevereiro de 2021.
Art. 2º. Os trabalhos de correição serão presididos pela Promotora de Justiça Coordenadora do Núcleo das Promotorias de Justiça dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais de Teresina - PI, Dra. Débora Maria Freitas Said e se desenvolverão no período de 03 de fevereiro a 05 de
fevereiro de 2021, no horário de 08h00min às 12h00min, no Gabinete da 17ª Promotoria de Justiça de Teresina.
Art. 3º. A abertura dos trabalhos da Correição Interna na referida Promotoria terá início no dia 03 de fevereiro do corrente ano, às 8h00min, no
Gabinete da 17ª Promotoria de Justiça de Teresina, situado na Avenida Lindolfo Monteiro, n° 911, 1º Andar, Jóquei Clube, Teresina - PI.
Art. 4º. Durante o período de Correição Interna, será afixada no átrio da 17ª Promotoria de Justiça de Teresina a informação clara e destacada de
que a referida Coordenação se encontra em correição, para recebimento de reclamações, críticas e sugestões.
Parágrafo único. Recebidas reclamações, críticas e sugestões estas serão analisadas, e acolhidas ou não, motivadamente, as sugestões e
críticas.
Art. 5º. A Correição consistirá, dentre outros atos:
I - exame dos arquivos, pastas, livros, papéis e demais documentos existentes na Coordenação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de
Teresina, colhendo relatório de atos praticados;
II - adoção de medidas saneadoras, necessárias à regularização dos serviços;
III - identificação de todas as Notícias de Fato, procedimentos administrativos e investigatórios em tramitação na Coordenação do Núcleo das
Promotorias de Justiça dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Teresina - PI, elaborando relação contendo seus respectivos números de
identificação no SIMP;
IV - elaboração de relatório conclusivo da correição, do qual deverão constar as ocorrências verificadas e providências adotadas;
V - preenchimento dos relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017.
Parágrafo único. É vedada a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços de atribuição da Coordenação do Núcleo das Promotorias de
Justiça dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Teresina durante a correição.
Art. 6º. A presente Correição Interna deverá ser instruída com cópia da ata de instalação dos trabalhos assinada pela Promotora de Justiça
Coordenadora dos JECCs de Teresina, servidores e demais presentes ao ato, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos
correicionais, relatório conclusivo e ata de encerramento, devidamente assinada pelos presentes.
Art. 7º. Ficam designadas as Assessoras de Promotoria de Justiça, Leylane Emanuelle Araujo de Carvalho e Anne Mikaelle Lustosa Elvas
Machado, para secretariar os trabalhos da correição interna indicada nesta Portaria e auxiliar no desenvolvimento dos referidos trabalhos.
Art. 8º. Encerrada a Correição, no prazo de dez dias, cópia do relatório conclusivo e os relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato
Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017 devidamente preenchidos, serão enviados à Corregedoria Geral do Ministério Público e
à Procuradoria-Geral de Justiça.
Art. 9º. Determinar que sejam cientificados da presente Correição Interna a Exma. Sra. Procuradora-Geral de Justiça, Dra. Carmelina Maria
Mendes de Moura, o Exmo. Sr. Corregedor Geral do Ministério Público, Dr. Luís Francisco Ribeiro, bem como os Promotores de Justiça
integrantes do Núcleo das Promotorias de Justiça dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Teresina e que seja expedido Edital de
publicidade da realização dos trabalhos correicionais da Coordenação do Núcleo das Promotorias de Justiça dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais de Teresina.
Art. 10º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Dê-se Ciência e Cumpra.
Teresina, 20 de janeiro de 2021.
DÉBORA MARIA FREITAS SAID
Coordenadora do Núcleo das Promotorias de Justiça dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Teresina-PI.
[1] Art. 127. 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.
[2] Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
EDITAL Nº 001/2021
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A Excelentíssima Senhora Doutora DÉBORA MARIA FREITAS SAID, Promotora de Justiça Coordenadora do Núcleo das Promotorias de Justiça
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Teresina-PI, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que, nos termos do
art. 3º, caput da Portaria Nº 001/2021 e em cumprimento ao disposto no art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017,
foi designado o dia 03 de fevereiro de 2021 - quarta-feira, às 08h00min, no Gabinete da 17ª Promotoria de Justiça de Teresina, situado na
Avenida Lindolfo Monteiro, nº 911, 1º andar - Bairro Jóquei Clube, Teresina - PI, para a INSTALAÇÃO DA CORREIÇÃO INTERNA DO ANO DE
2021, para a qual ficam convidados os Promotores de Justiça integrantes do Núcleo das Promotorias de Justiça dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais de Teresina, demais autoridades e partes interessadas, oportunidade em que serão recebidas reclamações, sugestões ou críticas, a
respeito da execução dos serviços da Coordenação do Núcleo das Promotorias de Justiça dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de
Teresina.
Para conhecimento geral foi expedido o presente Edital, que deverá ser afixado no átrio da 17ª Promotoria de Justiça de Teresina e receber
ampla divulgação.
Dado e passado nesta Cidade de Teresina- PI, em 20 de janeiro de 2021.
DÉBORA MARIA FREITAS SAID
Coordenadora do Núcleo das Promotorias de Justiça dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Teresina-PI

5.18. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI15170
SIMP 000061-063/2020
PORTARIA N° 003/2021
IC - INQUÉRITO CIVIL
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça Titular da 3ª Promotoria de Justiça no município de Campo Maior/PI,
arrimado no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
a) que os arts. 127 e 129, da Constituição Federal, impõem 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;
b) que a notícia de fato em referência informa a realização, pela CâmaraMunicipaldeMaior, do Pregão Presencial nº 022/2019PMBL/PI, para a
"contratação de empresa especializada de engenharia para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ruas, sargetas,
canaletas, calçadas e praças deste município, com fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária visando a atender as
necessidades do município de Câmara Municipal de Campo Maior";
c) que ocertameemlumeresultounacelebraçãodoContratonº01.2303/2020,firmadocoma empresa ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA
LTDA no valor global estimado R$1.968.271,50 (um milhão novecentos e sessenta e oito mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta
centavos);
d) que a execução do serviço de manutenção preventiva e corretiva de ruas, sargetas, canaletas, calçadas e praças não se encontra entre as
competências a serem executadas pelo Poder Legislativo municipal;
e) que não se logrou localizar registro da licitação em lume em sistema doTCE/PI;
f) que solicitada à Câmara Municipal de Campo Maior cópia integral do processo licitatório referido, nada foi informado ao Ministério Público;
g) que os fatos noticiados merecem apuração mais aprofundada, não sendo a notícia de fato procedimento mais adequado para tanto;
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na notícia em lume, os
quais, uma vez alicerçados em provas documentais poderão servir para justa causa de ação civil pública, pelo que, determina-se, desde logo,
o seguinte:
1) registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação sistema próprio do MPPI e SIMP, publicando-a
no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
2) comunique-se, por meio eletrônico, ao CSMP a instauração do presenteIPC;
3) retire-se o sigilo atribuído ao feito em despachoinicial,tendoemvistaaalteraçãodoquadro fático que omotivou;
4) com cópia do extrato visto em Doc. 2800981, solicite-seà Câmara Municipal de Campo Maior cópia integral do procedimento licitatório Pregão
Presencial nº 022/2019-PMBL/PI e do contrato administrativo decorrente;
5) solicite-se ao TCE/PI informações sobre os fatos descritos nesta portaria de abertura, notadamente sobre o registro do procedimento licitatório
Pregão Presencial nº 022/2019-PMBL/PI;
6) com cópia do extrato visto em Doc. 2800981, solicite-se à empresa ARAUJO & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 30.747.511/000132) informações sobre a contratação nesta portaria;
7) nomeia-se como secretário do presente ICP, LAIZA SANTOS CARVALHO, servidora efetiva MP/PI; e,
8) diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs ecertificação.
Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, o prazo de lei, com ou sem resposta.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
DECISÃO
NF 000108-308/2020
Trata-se de Notícia de Fato instaurada de ofício com o fim de colher elementos que denotem o cumprimento das obrigações assumidas pelo
Município de Campo Maior no TAC nº 021/2019, que tem por finalidade a adoção de medidas administrativas na fiscalização da feira livre
municipal realizada no Mercado do Produtor Rural "João Félix de Andrade".
TAC nº 021/2019 homologado judicialmente nos autos do processo nº 0800832- 80.2019.8.18.0026.
Relatório da Vigilância Sanitária do Município de Campo Maior/PI visto nos docs. IDs 2924985 e 2925025.
Oficiado, o Município de Campo Maior/PI deixou transcorrer in albis o prazo para
manifestação.
Vieram-me os autos para manifestação. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Eis os compromissos assumidos pelo Município de Campo Maior/PI:
o compromitente obriga-se a melhorar as condições de higiene das instalações do Mercado do Produtor Rural, bem como do anexo no qual
funcionam estabelecimentos de venda de alimentos, providenciando sistema de saneamento e esgoto, com manejo adequado dos resíduos nos
locais de preparação e venda de alimentos, exigindo a observância das normas de vigilância sanitária - PRAZO: imediatamente;
o compromitente obriga-se a instituir limpeza diária do pátio, banheiros e demais setores que compõe o Mercado do Produtor Rural, com
fornecimento de equipamento de proteção aos funcionários: botas, luvas, máscaras, tocas e avental - PRAZO: imediatamente; eo compromitente
obriga-se a realizar campanhas de conscientização dos produtores rurais que participam da feira sobre a importância de atendimento das
exigências sanitárias legais tendo em vista a preservação da saúde pública e inibição dos maus-tratos aos animais - PRAZO: imediatamente.
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Ao exame do relatório da VISA/Campo Maior, verifica-se que as condições de higiene do o Mercado do Produtor Rural "João Félix de Andrade"
encontram-se dentro da normalidade, havendo o órgão fiscalizador constatado situação sanitária regular no local, concluindo por um
funcionamento satisfatório em relação aos padrões higiênico-sanitários.
Ainda, há de ser considerado que o Mercado do Produtor Rural "João Félix de Andrade" não está em pleno funcionalmente por consequência das
atuais circunstâncias de pandemia vividas mundialmente.
Assim, chega-se à ilação de que as cláusulas acordadas no TAC em referência estão sendo observadas, não sendo cabível, destarte, qualquer
outra espécie de diligência, conforme as informações supramencionadas, sem prejuízo de sua reabertura pelo surgimento de novos fatos.
Apregoa o art. 4º da Resolução CNMP nº 174/2017:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a conversão do feito em procedimento preparatório ou inquérito civil, ou para o ajuizamento
de ação civil pública, ARQUIVO a presente notícia de fato em Promotoria de Justiça.
Publique-se em DOEMP.
Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Município de Campo Maior/PI por via
eletrônica.
Após, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 5º, da Resolução
CNMP nº 174/2017, comunicando-se ao E. CSMP. Baixas em SIMP.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.

5.19. 17ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI15171
PORTARIA Nº 001/2021
Procedimento Administrativo nº 001/2021
Objeto: Realização de Correição Interna na 17ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI conforme determinação contida no art. 5º do ATO
CONJUNTO PGJ/CGMP-PI Nº 01, DE 13 DE JANEIRO DE 2017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 17ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso das atribuições previstas nos Arts.
127, caput [1], art. 129, I e II [2], da Constituição da República;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais aos cidadãos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 da Carta Magna que trata dos princípios da administração pública;
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), bem como o funcionamento contínuo
e eficiente das atividades ministeriais desenvolvidas na 17ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI,
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais visando o seu aperfeiçoamento;
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017, o qual determina a realização de
correição anual nas Promotorias de Justiça,
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a realização de Correição Interna na 17ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI, concernente aos trabalhos desenvolvidos no
período de 08 de fevereiro de 2020 a 05 de fevereiro de 2021.
Art. 2º. Os trabalhos de correição serão presididos pela Promotora de Justiça Titular da 17ª Promotoria de Justiça de Teresina, Débora Maria
Freitas Said e se desenvolverão no período de 03 de fevereiro a 05 de fevereiro de 2021, no horário de 08:00h às 12:00h, no Gabinete da
17ª Promotoria de Justiça de Teresina.
Art. 3º. A abertura dos trabalhos da Correição Interna na referida Promotoria terá início no dia 03 de fevereiro do corrente ano, às 8:00 horas, no
Gabinete da 17ª Promotoria de Justiça de Teresina, situado na Avenida Lindolfo Monteiro, nº 911, 1º andar - Bairro Jóquei Clube, Teresina - PI.
Art. 4º. Durante o período de Correição Interna, será afixada no átrio da 17ª Promotoria de Justiça de Teresina a informação clara e destacada de
que a referida Promotoria se encontra em correição, para recebimento de reclamações, críticas e sugestões.
Parágrafo único. Recebidas reclamações, críticas e sugestões estas serão analisadas e, acolhidas ou não motivadamente, as sugestões e
críticas.
Art. 5º. A Correição consistirá, dentre outros atos:
I - exame dos arquivos, pastas, livros, papéis e demais documentos existentes na 17ª Promotoria de Justiça de Teresina, colhendo relatório de
atos praticados;
II - adoção de medidas saneadoras, necessárias à regularização dos serviços;
III - identificação de todas as Notícias de Fato, procedimentos administrativos e investigatórios em tramitação na 17ª Promotoria de Justiça de
Teresina, elaborando relação contendo seus respectivos números de identificação no SIMP, o assunto e as partes envolvidas;
IV - elaboração de relatório conclusivo da correição, do qual deverão constar as ocorrências verificadas e providências adotadas;
V - preenchimento dos relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017.
Parágrafo único. É vedada a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços de atribuição da 17ª Promotoria de Justiça de Teresina durante
a correição.
Art. 6º. A presente Correição Interna deverá ser instruída com cópia da ata de instalação dos trabalhos assinada pela Promotora de Justiça,
servidores e demais presentes ao ato, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correicionais, relatório conclusivo e ata de
encerramento, devidamente assinada pelos presentes.
Art. 7º. Fica designada as Assessoras Leylane Emanuelle Araujo de Carvalho e Anne Mikaelle Lustosa Elvas Machado para, respectivamente,
secretariar os trabalhos da correição interna indicada nesta Portaria e auxiliar no desenvolvimento dos referidos trabalhos.
Art. 8º. Encerrada a Correição, no prazo de dez dias, cópia do relatório conclusivo e os relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato
Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017 devidamente preenchidos, será enviada à Corregedora Geral do Ministério Público e à
Procuradoria Geral de Justiça.
Art. 9º. Determinar que seja cientificado da presente Correição Interna a Exma. Sra. Procuradora Geral de Justiça, Dra. Carmelina Maria Mendes
de Moura, o Exmo. Sr. Corregedor Geral do Ministério Público, Dr. Luís Francisco Ribeiro e o MM. Juiz de Direito que atua perante o Juizado
Especial Cível e Criminal Zona Centro 2, UNIDADE II - Teresina-PI, Dr. Reinaldo Araújo Magalhães Dantas, bem como, que seja expedido Edital
de publicidade da realização dos trabalhos correicionais da 17ª Promotoria de Justiça de Teresina.
Art. 10º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e Cumpra.
Teresina, 20 de janeiro de 2021.
DÉBORA MARIA FREITAS SAID
Promotora de Justiça
[1] Art. 127. 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.
[2] Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
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II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
EDITAL Nº 001/2021
A Excelentíssima Senhora Doutora DÉBORA MARIA FREITAS SAID, Promotora de Justiça Titular da 17ª Promotoria de Justiça de Teresina, no
uso de suas atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que, nos termos do art. 3º, caput da Portaria Nº 001/2021 e em cumprimento ao
disposto no art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017, foi designado o dia 03 de fevereiro de 2021 - quarta-feira, às
8:00 horas, no Gabinete da 17ª Promotoria de Justiça de Teresina, situado na Avenida Lindolfo Monteiro, nº 911, 1º andar - Bairro Jóquei Clube,
Teresina - PI, para a INSTALAÇÃO DA CORREIÇÃO INTERNA DO ANO DE 2021, para a qual ficam convidados o Magistrado com atuação no
Juizado Especial Cível e Criminal Zona Centro 2, UNIDADE II, demais autoridades e partes interessadas, oportunidade em que serão recebidas
reclamações, sugestões ou críticas, a respeito da execução dos serviços da 17ª Promotoria de Teresina.
Para conhecimento geral foi expedido o presente Edital, que deverá ser afixado no átrio do Juizado Especial Cível e Criminal Zona Centro 2,
UNIDADE II e no átrio da 17ª Promotoria de Justiça de Teresina e receber ampla divulgação.
Dado e passado nesta Cidade de Teresina- PI, em 20 de janeiro de 2021.
DÉBORA MARIA FREITAS SAID
Promotora de Justiça
Promotora de Justiça Titular da 17ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI

5.20. 16ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI15172
PORTARIA Nº 001/2021
Procedimento Administrativo nº 001/2021
Objeto: Realização de Correição Interna na 16ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI conforme determinação contida no art. 5º do ATO
CONJUNTO PGJ/CGMP-PI Nº 01, DE 13 DE JANEIRO DE 2017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 16ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso das atribuições previstas nos arts.
127, caput [1], art. 129, I e II [2], da Constituição da República;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais aos cidadãos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 da Carta Magna que trata dos princípios da administração pública;
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), bem como o funcionamento contínuo
e eficiente das atividades ministeriais desenvolvidas na 16ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI;
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais visando o seu aperfeiçoamento;
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017 o qual determina a realização de
correição anual nas Promotorias de Justiça.
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a realização de Correição Ordinária anual na 16ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI, concernente aos trabalhos
desenvolvidos no período de 14 de fevereiro de 2020 a 18 de fevereiro de 2021.
Art. 2º. Os trabalhos de correição serão presididos pela Promotora de Justiça Titular da 16ª Promotoria de Justiça de Teresina, Dra. Ana Cristina
Matos Serejo e se desenvolverão no período de 01 de fevereiro de 2021 a 18 de fevereiro de 2021, no horário de 08h00min às 12h00min,
no Gabinete da 16ª Promotoria de Justiça de Teresina.
Art. 3º. A abertura dos trabalhos da Correição Ordinária Anual na referida Promotoria terá início no dia 01 de fevereiro do corrente ano, às
08h00min horas, no Gabinete da 16ª Promotoria de Justiça de Teresina, sito na Rua Mato Grosso, 210, norte, Bairro Cabral, Teresina - PI.
Art. 4º. Durante o período de Correição ordinária, será afixada no átrio da 16ª Promotoria de Justiça de Teresina e no átrio do Juizado Especial
Cível e Criminal Centro 1, perante a qual esta Promotoria tem atuação, a informação clara e destacada de que a referida Promotoria se encontra
em correição, para recebimento de reclamações, críticas e sugestões.
Parágrafo único. Recebidas reclamações, críticas e sugestões estas serão registradas em livro próprio especialmente aberto para esta finalidade
e analisadas serão sanadas as irregularidades apontadas e acolhidas ou não, motivadamente, as sugestões e críticas.
Art. 5º. A Correição consistirá, dentre outros atos:
I - exame dos arquivos, pastas, livros, papéis e demais documentos existentes na 16ª Promotoria de Justiça de Teresina, colhendo relatório de
atos praticados;
II - adoção de medidas saneadoras, necessárias à regularização dos serviços;
III - identificação de todas as Notícias de Fato, procedimentos administrativos e investigatórios em tramitação na 16ª Promotoria de Justiça de
Teresina, elaborando relação contendo seus respectivos números de identificação no SIMP, o assunto e as partes envolvidas;
IV - elaborar relatório conclusivo da correição, do qual deverá constar as ocorrências verificadas e providências adotadas.
V - preenchimento dos relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017.
Parágrafo único. É vedada a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços de atribuição da 16ª Promotoria de Justiça de Teresina durante
a correição.
Art. 6º. A presente Correição Ordinária deverá ser instruída com cópia da ata de instalação dos trabalhos assinada pela Promotora de Justiça,
servidores e demais presentes ao ato, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correcionais, relatório conclusivo e ata de
encerramento, devidamente assinada pelos presentes.
Art. 7º. Ficam designados os Assessores Ministeriais Eliovane Simony de Araújo Cavalcante e Durvalino da Silva Barros Neto para secretariarem
os trabalhos da correição ordinária indicados nesta Portaria.
Art. 8º. Encerrada a Correição, no prazo de dez dias, cópia do relatório conclusivo e os relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato
Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017 devidamente preenchidos, serão enviados ao Corregedor Geral do Ministério Público e à
Procuradoria-Geral de Justiça.
Art. 9º. Determinar que seja cientificado da presente Correição Ordinária a Exma. Sra. Procuradora Geral de Justiça, Dra. Carmelina Maria
Mendes de Moura, ao Exmo. Sr. Corregedor Geral do Ministério Público, Dr. Luís Francisco Ribeiro, Corregedor Geral em exercício e a MM ª.
Juíza de Direito que atua perante o JECC Centro 1, Dra. Eliana Márcia Nunes de Carvalho, bem como que seja expedido Edital de publicidade da
realização dos trabalhos correcionais da 16ª Promotoria de Justiça de Teresina.
Art. 10º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e Cumpra-se.
Teresina, 20 de janeiro de 2021.
ANA CRISTINA MATOS SEREJO
Promotora de Justiça
[1] Art. 127. 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.
[2] Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
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5.21. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUADALUPE-PI15173
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 01/2021
Procedimento Administrativo nº. 03/2020 (SIMP - 129-271/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Guadalupe, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição 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 a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, 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 a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da supracitada lei federal, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
as ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências.
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses[1];
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que, consoante o referido Plano Operacional, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente,
1.113.329 (um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de hoje
(18/01/2021)[3];
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas[4];
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo nº 03/2020, em trâmite nesta Promotoria de Justiça, o qual visa acompanhar o Controle e
Prevenção de Proliferação do Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de
Guadalupe/PI.
CONSIDERANDO, ainda, o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que faculta ao Ministério
Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário
adequado e imediata divulgação;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pela agente ministerial adiante subscrita, no exercício de suas atribuições
legais, resolve RECOMENDAR à senhora Maria Jozeneide Fernandes Lima, Prefeita Municipal e ao senhor Paulo Henrique de Sousa Rocha,
Secretário Municipal de Saúde, para que imediatamente providenciem e acompanhem a aplicação das doses de vacinas contra o COVID19 respeitando os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde e, ainda, em cumprimento às disposições de ordem
constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes:
organizem o suporte logístico para retirada das vacinas nas centrais regionais ou estadual, a depender do fluxo estabelecido, bem como
distribuição oportuna dos imunobiológicos a todos os postos de vacinação;
identifiquem o quantitativo e as condições de funcionamento das salas de vacina e postos de vacinação existentes em seu território e proceda a
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devida atualização das unidades no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES;
disponibilizem caixas térmicas em condições de uso para as salas de vacina, as ações extramuros das unidades de saúde, e o transporte das
vacinas das centrais regionais ao município;
disponibilizem câmaras frias ou geladeiras domésticas na central municipal de rede de frio para situações de necessidade de remanejamento de
imunobiológicos por problemas técnicos em outros equipamentos;
verifique a quantidade de profissionais de saúde disponíveis para realização da vacinação;
estruture as equipes de saúde da família para realização de mapeamento da população, por área, que se enquadra nos grupos prioritários, assim
como para a organização de estratégias de busca ativa e monitoramento;
disponham, para transporte das vacinas, de veículo preferencialmente refrigerado e equipado com caixas térmicas devidamente ambientadas
com bobinas de gelo reutilizáveis e com controle de temperatura por meio de termômetro acoplado;
afixem avisos nos serviços de saúde e dependências da Secretaria Municipal de Saúde sobre como se dará o processo de vacinação;
deem preferência a realização da vacinação dos profissionais de saúde e idosos institucionalizados nas próprias unidades a que estão
vinculados, a fim de evitar deslocamentos até as salas de vacinas.
Quanto às salas de vacina:
garantam a disponibilidade de câmaras frias ou geladeiras domésticas em plenas condições de funcionamento, para que não haja oscilação de
energia diferente da faixa recomendada de +2ºC a +8ºC;
mantenham rotina de higienização padronizada;
mantenham fluxo estabelecido para descarte de resíduos;
garantam condições estruturais de funcionamento de acordo com as normas sanitárias, disponibilizando em cada uma das salas:
tomadas em quantitativo equivalente aos equipamentos existentes, garantindo o não uso de extensões ou dispositivos que permitam o
funcionamento de mais de um equipamento na mesma tomada;
termômetros em quantitativo suficiente para atender a todas as câmaras frias/ geladeiras e caixas térmicas, bem como quantitativo reserva;
caixas de descarte de materiais pérfuro-cortantes;
álcool, luvas e algodão;
pias, água, sabonete, papel toalha, lixeiras com pedal e sacos plásticos;
condicionadores de ar em plenas condições de funcionamento 24 horas por
dia;
computadores com acesso a internet.
quanto aos postos de vacinação:
realizem a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;
mantenham disponível aos usuários local para lavagem adequada ou com desinfetantes para as mãos;
limite o número de familiares que acompanham quem irá se vacinar (no máximo um acompanhante);
d) realizem triagem de pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação;
adotem medidas para evitar aglomeração na sala de espera, tais como marcações no piso para o distanciamento social, redução do tempo de
espera e aplicação, acolhimento com classificação do atendimento conforme os grupos prioritários, dentre outros;
mantenham, caso necessário, horários estendidos (e/ou também aos sábados) de funcionamento dos postos de vacinação, a fim de facilitar e
ampliar o acesso da população;
g) realizem ações de vacinação extramuros das salas de vacinas, com observância das normas sanitárias, de modo a facilitar o acesso da
população, como, por exemplo, vacinação na modalidade drive-thru, salas de vacina itinerantes, dentre outros.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Guadalupe, pelo e-mail (pj.guadalupe@mppi.mp.br) as providências
tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Guadalupe/PI, 20 de janeiro de 2021.
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora de Justiça
[1] http://coronavirus.pi.gov.br/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[2] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-nopiaui.html Acesso em: 18 de jan. 2021
[3] https://www.pi.gov.br/noticias/wellington-recebe-em-sao-paulo-doses-da-coronavac-para-o-piaui-vacina-chega-ao-estado-ainda-nestasegunda-18/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[4] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-13/10354/sesapi-inicia-distribuicao-de-seringas-e-agulhas-para-vacinacao-contra-ocoronavirus.html Acesso em: 18 de jan. 2021

5.22. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI15174
Autos de Processo n° 0000510-41.2020.8.18.0032 SIMP n° 000362-188/2020
DECISÃO
Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática de crime de receptação (art. 180, caput, do CTB), tendo como investigado
ANTÔNIO MARCELINO PEREIRA.
É um sucinto relatório. Passo a decidir. Apregoa o art. 28-A do CPP que:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal,
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo
- renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; III - prestar
serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em
local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
- pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a
entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos
iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
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- cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compativel com a infração penal
imputada.
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e
diminuição aplicáveis ao caso concreto
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses
- se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;
- se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se
insignificantes as infrações penais pretéritas;
- ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal
ou suspensão condicional do processo; e
- nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em
favor do agressor.
Pela análise dos autos, verificou-se que em tese, que a pena mínima em abstrato prevista para o crime em comento permitiria a proposta de
ANPP ao investigado, todavia o referido não foi encontrado para a notificação sobre a proposta, nem no endereço domiciliar, nem via
contato telefônico, a despeito da realização de uma série de diligências do Ministério Público no sentido de realizar a sua notificação.
Assim, diante da impossibilidade de notificação do investigado para demonstrar interesse na realização de ANPP, NEGO-LHE a oferta de Acordo
de Não- Persecução Penal.
Notifique-se o investigado e o advogado/defensor para conhecimento desta decisão pelos meios disponíveis, bem como por publicação em
DOEMPI, devendo se fazer constar a faculdade de eventual apresentação recursal no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 28-A, § 14º do CPP
e ato PGJ nº 989/2020.
Não apresentada impugnação à presente decisão, certifique adequadamente a Secretaria Unificada das promotorias de Picos/PI, quanto ao
trânsito em julgado da decisão da negativa de ANPP, devendo fazer constar data, número do processo, nome do investigado e assinatura
eletrônica do servidor responsável pela certidão, no sistema do TJPI.
Determino o Protocolo do presente despacho nos autos do processo no sistema Themis Web para fins de conhecimento da tramitação ao juízo.
Cumpra-se.
Após, venham conclusos.
Picos, 13 de janeiro de 2021
MAURICIO VERDEJO GONCALVES JUNIOR:77451694100
Assinado de forma digital por MAURICIO VERDEJO GONCALVES JUNIOR:77451694100
Dados: 2021.01.14 05:28:41 -03'00'
MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR
Promotor de Justiça - respondendo

5.23. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI15178
Ref: Notícia de Fato
SIMP N° 000146-184/2017
PORTARIA 04.2021
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, 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), e ainda,
CONSIDERANDO que a Constituição brasileira, no seu artigo 230 prevê que "a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida";
CONSIDERANDO que o art. 2º da Lei 10.741/03 reza que "O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa, sem prejuízo da
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de
sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.";
CONSIDERANDO que segundo o art. 3º "É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com
absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.";
CONSIDERANDO o disposto no art. 4º, segundo o qual "Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência,
crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.", sendo "dever de todos prevenir a
ameaça ou violação aos direitos do idoso.", de acordo com o apregoado pelo § 1º deste mesmo dispositivo;
CONSIDERANDO que o direito à vida e a saúde são dois Direitos Fundamentais, sendo, pois direitos individuais indisponíveis e, portanto, é
obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos
civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis, bem como a de colocá-lo a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor o Estatuto do Idoso (Lei 10741/2003) 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 o teor da Notícia de Fato nº. 146-184/2017 que trata da situação dos idosos Pedro Alves Monte e Maria Luzia Alves Monte.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº. 146-184/2017 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para apuração da denúncia apontada no
procedimento acima, 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) Oficie-se o Centro de Referência e Assistência Social- CRAS para que realize visita domiciliar na residência dos idosos (Rua Dezenove de
Abril, 168, Bairro 4R's) e elabore Relatório Social, no prazo de 10 (dez) dias, informando a situação atual do casal e a procedência das
informações contidas na denúncia.
Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
Castelo do Piauí-PI, 20 de Janeiro de 2021.
Ricardo Lúcio freire Trigueiro
- Promotor de Justiça -

5.24. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JERUMENHA-PI15181
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 01/2021
Procedimento Administrativo nº. 04/2020 (SIMP - 111-203/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Jerumenha, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
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8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição 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 a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, 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 a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da supracitada lei federal, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
as ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências.
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses[1];
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que, consoante o referido Plano Operacional, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente,
1.113.329 (um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de hoje
(18/01/2021)[3];
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas[4];
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo nº 03/2020, em trâmite nesta Promotoria de Justiça, o qual visa acompanhar o Controle e
Prevenção de Proliferação do Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de
Canavieira/PI.
CONSIDERANDO, ainda, o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que faculta ao Ministério
Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário
adequado e imediata divulgação;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pela agente ministerial adiante subscrita, no exercício de suas atribuições
legais, resolve RECOMENDAR ao senhor Joan de Albuquerque Rocha, Prefeito Municipal de Canavieira e à senhora Raika Michelle Freitas
Nascimento, Secretária Municipal de Saúde de Canavieira, para que imediatamente providenciem e acompanhem a aplicação das doses de
vacinas contra o COVID-19 respeitando os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde e, ainda, em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes:
organizem o suporte logístico para retirada das vacinas nas centrais regionais ou estadual, a depender do fluxo estabelecido, bem como
distribuição oportuna dos imunobiológicos a todos os postos de vacinação;
identifiquem o quantitativo e as condições de funcionamento das salas de vacina e postos de vacinação existentes em seu território e proceda a
devida atualização das unidades no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES;
disponibilizem caixas térmicas em condições de uso para as salas de vacina, as ações extramuros das unidades de saúde, e o transporte das
vacinas das centrais regionais ao município;
disponibilizem câmaras frias ou geladeiras domésticas na central municipal de rede de frio para situações de necessidade de remanejamento de
imunobiológicos por problemas técnicos em outros equipamentos;
verifique a quantidade de profissionais de saúde disponíveis para realização da vacinação;
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estruture as equipes de saúde da família para realização de mapeamento da população, por área, que se enquadra nos grupos prioritários, assim
como para a organização de estratégias de busca ativa e monitoramento;
disponham, para transporte das vacinas, de veículo preferencialmente refrigerado e equipado com caixas térmicas devidamente ambientadas
com bobinas de gelo reutilizáveis e com controle de temperatura por meio de termômetro acoplado;
afixem avisos nos serviços de saúde e dependências da Secretaria Municipal de Saúde sobre como se dará o processo de vacinação;
deem preferência a realização da vacinação dos profissionais de saúde e idosos institucionalizados nas próprias unidades a que estão
vinculados, a fim de evitar deslocamentos até as salas de vacinas.
Quanto às salas de vacina:
garantam a disponibilidade de câmaras frias ou geladeiras domésticas em plenas condições de funcionamento, para que não haja oscilação de
energia diferente da faixa recomendada de +2ºC a +8ºC;
mantenham rotina de higienização padronizada;
mantenham fluxo estabelecido para descarte de resíduos;
garantam condições estruturais de funcionamento de acordo com as normas sanitárias, disponibilizando em cada uma das salas:
tomadas em quantitativo equivalente aos equipamentos existentes, garantindo o não uso de extensões ou dispositivos que permitam o
funcionamento de mais de um equipamento na mesma tomada;
termômetros em quantitativo suficiente para atender a todas as câmaras frias/ geladeiras e caixas térmicas, bem como quantitativo reserva;
caixas de descarte de materiais pérfuro-cortantes;
álcool, luvas e algodão;
pias, água, sabonete, papel toalha, lixeiras com pedal e sacos plásticos;
condicionadores de ar em plenas condições de funcionamento 24 horas por
dia;
computadores com acesso a internet.
quanto aos postos de vacinação:
realizem a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;
mantenham disponível aos usuários local para lavagem adequada ou com desinfetantes para as mãos;
limite o número de familiares que acompanham quem irá se vacinar (no máximo um acompanhante);
d) realizem triagem de pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação;
adotem medidas para evitar aglomeração na sala de espera, tais como marcações no piso para o distanciamento social, redução do tempo de
espera e aplicação, acolhimento com classificação do atendimento conforme os grupos prioritários, dentre outros;
mantenham, caso necessário, horários estendidos (e/ou também aos sábados) de funcionamento dos postos de vacinação, a fim de facilitar e
ampliar o acesso da população;
g) realizem ações de vacinação extramuros das salas de vacinas, com observância das normas sanitárias, de modo a facilitar o acesso da
população, como, por exemplo, vacinação na modalidade drive-thru, salas de vacina itinerantes, dentre outros.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Jerumenha, pelo e-mail (pj.jerumenha@mppi.mp.br) as providências
tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Jerumenha/PI, 20 de janeiro de 2021.
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora de Justiça
[1] http://coronavirus.pi.gov.br/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[2] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-nopiaui.html Acesso em: 18 de jan. 2021
[3] https://www.pi.gov.br/noticias/wellington-recebe-em-sao-paulo-doses-da-coronavac-para-o-piaui-vacina-chega-ao-estado-ainda-nestasegunda-18/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[4] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-13/10354/sesapi-inicia-distribuicao-de-seringas-e-agulhas-para-vacinacao-contra-ocoronavirus.html Acesso em: 18 de jan. 2021
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 02/2021
Procedimento Administrativo nº. 05/2020 (SIMP - 102-203/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Jerumenha, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição 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 a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, 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 a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da supracitada lei federal, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
as ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
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CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências.
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses[1];
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que, consoante o referido Plano Operacional, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente,
1.113.329 (um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de hoje
(18/01/2021)[3];
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas[4];
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo nº 03/2020, em trâmite nesta Promotoria de Justiça, o qual visa acompanhar o Controle e
Prevenção de Proliferação do Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de
Jerumenha/PI.
CONSIDERANDO, ainda, o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que faculta ao Ministério
Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário
adequado e imediata divulgação;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pela agente ministerial adiante subscrita, no exercício de suas atribuições
legais, resolve RECOMENDAR ao senhor José Inácio Pereira da Silva Júnior, Prefeito Municipal de Jerumenha e ao senhor Marcos Augusto da
Rocha Carvalho, Secretário Municipal de Saúde de Jerumenha, para que imediatamente providenciem e acompanhem a aplicação das
doses de vacinas contra o COVID-19 respeitando os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde e, ainda, em
cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela
convergentes:
organizem o suporte logístico para retirada das vacinas nas centrais regionais ou estadual, a depender do fluxo estabelecido, bem como
distribuição oportuna dos imunobiológicos a todos os postos de vacinação;
identifiquem o quantitativo e as condições de funcionamento das salas de vacina e postos de vacinação existentes em seu território e proceda a
devida atualização das unidades no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES;
disponibilizem caixas térmicas em condições de uso para as salas de vacina, as ações extramuros das unidades de saúde, e o transporte das
vacinas das centrais regionais ao município;
disponibilizem câmaras frias ou geladeiras domésticas na central municipal de rede de frio para situações de necessidade de remanejamento de
imunobiológicos por problemas técnicos em outros equipamentos;
verifique a quantidade de profissionais de saúde disponíveis para realização da vacinação;
estruture as equipes de saúde da família para realização de mapeamento da população, por área, que se enquadra nos grupos prioritários, assim
como para a organização de estratégias de busca ativa e monitoramento;
disponham, para transporte das vacinas, de veículo preferencialmente refrigerado e equipado com caixas térmicas devidamente ambientadas
com bobinas de gelo reutilizáveis e com controle de temperatura por meio de termômetro acoplado;
afixem avisos nos serviços de saúde e dependências da Secretaria Municipal de Saúde sobre como se dará o processo de vacinação;
deem preferência a realização da vacinação dos profissionais de saúde e idosos institucionalizados nas próprias unidades a que estão
vinculados, a fim de evitar deslocamentos até as salas de vacinas.
Quanto às salas de vacina:
garantam a disponibilidade de câmaras frias ou geladeiras domésticas em plenas condições de funcionamento, para que não haja oscilação de
energia diferente da faixa recomendada de +2ºC a +8ºC;
mantenham rotina de higienização padronizada;
mantenham fluxo estabelecido para descarte de resíduos;
garantam condições estruturais de funcionamento de acordo com as normas sanitárias, disponibilizando em cada uma das salas:
tomadas em quantitativo equivalente aos equipamentos existentes, garantindo o não uso de extensões ou dispositivos que permitam o
funcionamento de mais de um equipamento na mesma tomada;
termômetros em quantitativo suficiente para atender a todas as câmaras frias/ geladeiras e caixas térmicas, bem como quantitativo reserva;
caixas de descarte de materiais pérfuro-cortantes;
álcool, luvas e algodão;
pias, água, sabonete, papel toalha, lixeiras com pedal e sacos plásticos;
condicionadores de ar em plenas condições de funcionamento 24 horas por
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dia;
computadores com acesso a internet.
quanto aos postos de vacinação:
realizem a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;
mantenham disponível aos usuários local para lavagem adequada ou com desinfetantes para as mãos;
limite o número de familiares que acompanham quem irá se vacinar (no máximo um acompanhante);
d) realizem triagem de pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação;
adotem medidas para evitar aglomeração na sala de espera, tais como marcações no piso para o distanciamento social, redução do tempo de
espera e aplicação, acolhimento com classificação do atendimento conforme os grupos prioritários, dentre outros;
mantenham, caso necessário, horários estendidos (e/ou também aos sábados) de funcionamento dos postos de vacinação, a fim de facilitar e
ampliar o acesso da população;
g) realizem ações de vacinação extramuros das salas de vacinas, com observância das normas sanitárias, de modo a facilitar o acesso da
população, como, por exemplo, vacinação na modalidade drive-thru, salas de vacina itinerantes, dentre outros.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Jerumenha, pelo e-mail (pj.jerumenha@mppi.mp.br) as providências
tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Jerumenha/PI, 20 de janeiro de 2021.
ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA
Promotora de Justiça
[1] http://coronavirus.pi.gov.br/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[2] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-nopiaui.html Acesso em: 18 de jan. 2021
[3] https://www.pi.gov.br/noticias/wellington-recebe-em-sao-paulo-doses-da-coronavac-para-o-piaui-vacina-chega-ao-estado-ainda-nestasegunda-18/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[4] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-13/10354/sesapi-inicia-distribuicao-de-seringas-e-agulhas-para-vacinacao-contra-ocoronavirus.html Acesso em: 18 de jan. 2021

5.25. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL -PI15182
Promotoria de justiça de cocal
Av. João Justino de Brito, n° 134, Centro, Cocal-PI, CEP: 64235-000
Telefone (86) 3362 1211, e-mail: pj.cocal@mppi.mp.br
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 001/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021
SIMP Nº 000037-199/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Cocal-PI, no uso das atribuições legais e
constitucionais, e,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece em seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021 o Decreto nº 18.895, de 19
de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
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CONSIDERANDO que, segundo o referido Informe Técnico, os públicos-alvo da campanha são: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em
terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas
com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua,
forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aquaviário;
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 18 de janeiro de 2021, 152.211 (cento e cinquenta
e duas mil, duzentos e onze) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.968 (dois mil, novecentos e sessenta e oito) piauienses[1];
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de 18/01/2021[3];
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que, por meio de uma cadeia de frio estruturada, mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas[4];
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
RESOLVE
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo MUNICÍPIO DE
COCAL-PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvos para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela
Campanha Nacional de Vacinação, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as
seguintes diligências:
1. Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio e arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. 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, devendo o envio ser certificado nos autos;
3. Remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail: diariooficial@mppi.mp.br), para a devida
divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no diário eletrônico do Ministério Público do Estado do Piaui;
4. Expedição de ofício à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, instruído com cópia desta Portaria, informando acerca desta instauração
e solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as seguintes informações:
a) o quantitativo de doses da vacina recebida pela Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI;
b) o cronograma de vacinação do município atendendo aos critérios estabelecidos pelos Planos Nacional e Estadual de Saúde;
c) como se dará o controle e rastreabilidade das pessoas vacinadas para aplicação da segunda dose da vacina.
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, as Assessoras de Promotoria, Tecla Pereira Barbosa Rodrigues e Natalia de Oliveira
Rocha, lotadas nesta Promotoria de Justiça.
O prazo para conclusão deste Procedimento Administrativo é de um ano, consoante art. 11 da Resolução CNMP nº. 174, ressaltando-se que, à
vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, poderá ser prorrogado pelo mesmo período, uma única vez.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Publique-se. Cumpra-se.
Cocal-PI, 19 de janeiro de 2021.
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
PROMOTOR DE JUSTIÇA
[1] BRASIL. Governo do Estado do Piauí: Coronavírus Piauí. Disponível em: >http://coronavirus.pi.gov.br/ > Acesso em: 19 janeiro 2021.
[2] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-nopiaui.html Acesso em: 18 de jan. 2021
[3] https://www.pi.gov.br/noticias/wellington-recebe-em-sao-paulo-doses-da-coronavac-para-o-piaui-vacina-chega-ao-estado-ainda-nestasegunda-18/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[4] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-13/10354/sesapi-inicia-distribuicao-de-seringas-e-agulhas-para-vacinacao-contra-ocoronavirus.html Acesso em: 18 de jan. 2021
Promotoria de justiça de cocal
Av. João Justino de Brito, n° 134, Centro, Cocal-PI, CEP: 64235-000
Telefone (86) 3362 1211, e-mail: pj.cocal@mppi.mp.br
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 001/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021
SIMP Nº 000037-199/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu presentante com atribuição na Promotoria de Justiça de Cocal-PI, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93, e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição 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 a disposição do artigo 197 da Constituição Federal, 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";
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CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da supracitada lei federal, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
as ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências.
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 18 de janeiro de 2021, 152.211 (cento e cinquenta
e duas mil, duzentos e onze) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.968 (dois mil, novecentos e sessenta e oito) piauienses[1];
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que, consoante o referido Plano Operacional, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente,
1.113.329 (um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de hoje
(18/01/2021)[3];
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas[4];
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo nº 001/2021 (SIMP nº 000037-199/2021), em trâmite nesta Promotoria de Justiça, o qual visa
acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo MUNICÍPIO DE COCAL-PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvos
para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
CONSIDERANDO, ainda, o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que faculta ao Ministério
Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário
adequado e imediata divulgação;
RESOLVE RECOMENDAR ao senhor RAIMUNDO NONATO FONTENELE CARDOSO, Prefeito Municipal, e à senhora FABRÍCIA DOS
SANTOS VIEIRA, Secretária Municipal de Saúde, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza
sanitária acima referidas e outras com ela convergentes:
1. organize o suporte logístico para retirada das vacinas nas centrais regionais ou estadual, a depender do fluxo estabelecido, bem como
distribuição oportuna dos imunobiológicos a todos os postos de vacinação;
2. identifique o quantitativo e as condições de funcionamento das salas de vacina e postos de vacinação existentes em seu território e proceda a
devida atualização das unidades no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES;
3. disponibilize caixas térmicas em condições de uso para as salas de vacina, as ações extramuros das unidades de saúde, e o transporte das
vacinas das centrais regionais ao município;
4. disponibilize câmaras frias ou geladeiras domésticas na central municipal de rede de frio para situações de necessidade de remanejamento de
imunobiológicos por problemas técnicos em outros equipamentos;
5. verifique a quantidade de profissionais de saúde disponíveis para realização da vacinação;
6. estruture as equipes de saúde da família para realização de mapeamento da população, por área, que se enquadra nos grupos prioritários,
assim como para a organização de estratégias de busca ativa e monitoramento;
7. disponha, para transporte das vacinas, de veículo preferencialmente refrigerado e equipado com caixas térmicas devidamente ambientadas
com bobinas de gelo reutilizáveis e com controle de temperatura por meio de termômetro acoplado;
8. afixe avisos nos serviços de saúde e dependências da Secretaria Municipal de Saúde sobre como se dará o processo de vacinação;
9. dê preferência a realização da vacinação dos profissionais de saúde e idosos institucionalizados nas próprias unidades a que estão vinculados,
a fim de evitar deslocamentos até as salas de vacinas.
10. Quanto às salas de vacina:
garanta a disponibilidade de câmaras frias ou geladeiras domésticas em plenas condições de funcionamento, para que não haja oscilação de
energia diferente da faixa recomendada de +2ºC a +8ºC;
mantenha rotina de higienização padronizada;
mantenha fluxo estabelecido para descarte de resíduos;
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garanta condições estruturais de funcionamento de acordo com as normas sanitárias, disponibilizando em cada uma das salas:
tomadas em quantitativo equivalente aos equipamentos existentes, garantindo o não uso de extensões ou dispositivos que permitam o
funcionamento de mais de um equipamento na mesma tomada;
termômetros em quantitativo suficiente para atender a todas as câmaras frias/ geladeiras e caixas térmicas, bem como quantitativo reserva;
caixas de descarte de materiais pérfuro-cortantes;
álcool, luvas e algodão;
pias, água, sabonete, papel toalha, lixeiras com pedal e sacos plásticos;
condicionadores de ar em plenas condições de funcionamento 24 horas por dia;
computadores com acesso a internet.
11. Quanto aos postos de vacinação:
realize a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;
mantenha disponível aos usuários local para lavagem adequada ou com desinfetantes para as mãos;
limite o número de familiares que acompanham quem irá se vacinar (no máximo um acompanhante);
d) realize triagem de pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação;
adote medidas para evitar aglomeração na sala de espera, tais como marcações no piso para o distanciamento social, redução do tempo de
espera e aplicação, acolhimento com classificação do atendimento conforme os grupos prioritários, dentre outros;
mantenha, caso necessário, horários estendidos (e/ou também aos sábados) de funcionamento dos postos de vacinação, a fim de facilitar e
ampliar o acesso da população;
g) realize ações de vacinação extramuros das salas de vacinas, com observância das normas sanitárias, de modo a facilitar o acesso da
população, como, por exemplo, vacinação na modalidade drive-thru, salas de vacina itinerantes, dentre outros.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Cocal-PI, pelo e-mail (pj.cocal@mppi.mp.br), as providências tomadas e a
documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Cocal-PI, 19 de janeiro de 2021.
FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES
Promotor de Justiça
[1] BRASIL. Governo do Estado do Piauí: Coronavírus Piauí. Disponível em: >http://coronavirus.pi.gov.br/ > Acesso em: 19 janeiro 2021.
[2] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-nopiaui.html Acesso em: 18 de jan. 2021
[3] https://www.pi.gov.br/noticias/wellington-recebe-em-sao-paulo-doses-da-coronavac-para-o-piaui-vacina-chega-ao-estado-ainda-nestasegunda-18/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[4] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-13/10354/sesapi-inicia-distribuicao-de-seringas-e-agulhas-para-vacinacao-contra-ocoronavirus.html Acesso em: 18 de jan. 2021
Promotoria de justiça de cocal
Av. João Justino de Brito, n° 134, Centro, Cocal-PI, CEP: 64235-000
Telefone (86) 3362 1211, e-mail: pj.cocal@mppi.mp.br
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 002/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021
SIMP Nº 000038-199/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Cocal-PI, no uso das atribuições legais e
constitucionais, e,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece em seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021 o Decreto nº 18.895, de 19
de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
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CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que, segundo o referido Informe Técnico, os públicos-alvo da campanha são: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em
terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas
com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua,
forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aquaviário;
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 18 de janeiro de 2021, 152.211 (cento e cinquenta
e duas mil, duzentos e onze) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.968 (dois mil, novecentos e sessenta e oito) piauienses[1];
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de 18/01/2021[3];
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que, por meio de uma cadeia de frio estruturada, mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas[4];
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
RESOLVE
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo MUNICÍPIO DE
COCAL DOS ALVES-PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvos para vacinação e o respeito à ordem prioritária
estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes diligências:
1. Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio e arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. 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, devendo o envio ser certificado nos autos;
3. Remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail: diariooficial@mppi.mp.br), para a devida
divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no diário eletrônico do Ministério Público do Estado do Piaui;
4. Expedição de ofício à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, instruído com cópia desta Portaria, informando acerca desta instauração
e solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as seguintes informações:
a) o quantitativo de doses da vacina recebida pela Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI;
b) o cronograma de vacinação do município atendendo aos critérios estabelecidos pelos Planos Nacional e Estadual de Saúde;
c) como se dará o controle e rastreabilidade das pessoas vacinadas para aplicação da segunda dose da vacina.
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, as Assessoras de Promotoria, Tecla Pereira Barbosa Rodrigues e Natalia de Oliveira
Rocha, lotadas nesta Promotoria de Justiça.
O prazo para conclusão deste Procedimento Administrativo é de um ano, consoante art. 11 da Resolução CNMP nº. 174, ressaltando-se que, à
vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, poderá ser prorrogado pelo mesmo período, uma única vez.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Publique-se. Cumpra-se.
Cocal-PI, 19 de janeiro de 2021.
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
PROMOTOR DE JUSTIÇA
[1] BRASIL. Governo do Estado do Piauí: Coronavírus Piauí. Disponível em: >http://coronavirus.pi.gov.br/ > Acesso em: 19 janeiro 2021.
[2] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-nopiaui.html Acesso em: 18 de jan. 2021
[3] https://www.pi.gov.br/noticias/wellington-recebe-em-sao-paulo-doses-da-coronavac-para-o-piaui-vacina-chega-ao-estado-ainda-nestasegunda-18/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[4] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-13/10354/sesapi-inicia-distribuicao-de-seringas-e-agulhas-para-vacinacao-contra-ocoronavirus.html Acesso em: 18 de jan. 2021
Promotoria de justiça de cocal
Av. João Justino de Brito, n° 134, Centro, Cocal-PI, CEP: 64235-000
Telefone (86) 3362 1211, e-mail: pj.cocal@mppi.mp.br
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 002/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021
SIMP Nº 000038-199/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu presentante com atribuição na Promotoria de Justiça de Cocal-PI, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93, e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição 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
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sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197 da Constituição Federal, 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 a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da supracitada lei federal, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
as ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências.
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 18 de janeiro de 2021, 152.211 (cento e cinquenta
e duas mil, duzentos e onze) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.968 (dois mil, novecentos e sessenta e oito) piauienses[1];
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão[2];
CONSIDERANDO que, consoante o referido Plano Operacional, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente,
1.113.329 (um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de hoje
(18/01/2021)[3];
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas[4];
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo nº 002/2021 (SIMP nº 000038-199/2021), em trâmite nesta Promotoria de Justiça, o qual visa
acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo MUNICÍPIO DE COCALDOS ALVES-PI, com o objetivo de garantir a imunização dos
públicos-alvos para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
CONSIDERANDO, ainda, o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que faculta ao Ministério
Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário
adequado e imediata divulgação;
RESOLVE RECOMENDAR ao senhor OSMAR DE SOUSA VIEIRA, Prefeito Municipal, e ao senhor FRANCISCO EDIONEUDO DE BRITO
CARVALHO, Secretário Municipal de Saúde, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza
sanitária acima referidas e outras com ela convergentes:
1. organize o suporte logístico para retirada das vacinas nas centrais regionais ou estadual, a depender do fluxo estabelecido, bem como
distribuição oportuna dos imunobiológicos a todos os postos de vacinação;
2. identifique o quantitativo e as condições de funcionamento das salas de vacina e postos de vacinação existentes em seu território e proceda a
devida atualização das unidades no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES;
3. disponibilize caixas térmicas em condições de uso para as salas de vacina, as ações extramuros das unidades de saúde, e o transporte das
vacinas das centrais regionais ao município;
4. disponibilize câmaras frias ou geladeiras domésticas na central municipal de rede de frio para situações de necessidade de remanejamento de
imunobiológicos por problemas técnicos em outros equipamentos;
5. verifique a quantidade de profissionais de saúde disponíveis para realização da vacinação;
6. estruture as equipes de saúde da família para realização de mapeamento da população, por área, que se enquadra nos grupos prioritários,
assim como para a organização de estratégias de busca ativa e monitoramento;
7. disponha, para transporte das vacinas, de veículo preferencialmente refrigerado e equipado com caixas térmicas devidamente ambientadas
com bobinas de gelo reutilizáveis e com controle de temperatura por meio de termômetro acoplado;
8. afixe avisos nos serviços de saúde e dependências da Secretaria Municipal de Saúde sobre como se dará o processo de vacinação;
9. dê preferência a realização da vacinação dos profissionais de saúde e idosos institucionalizados nas próprias unidades a que estão vinculados,
a fim de evitar deslocamentos até as salas de vacinas.
10. Quanto às salas de vacina:
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garanta a disponibilidade de câmaras frias ou geladeiras domésticas em plenas condições de funcionamento, para que não haja oscilação de
energia diferente da faixa recomendada de +2ºC a +8ºC;
mantenha rotina de higienização padronizada;
mantenha fluxo estabelecido para descarte de resíduos;
garanta condições estruturais de funcionamento de acordo com as normas sanitárias, disponibilizando em cada uma das salas:
tomadas em quantitativo equivalente aos equipamentos existentes, garantindo o não uso de extensões ou dispositivos que permitam o
funcionamento de mais de um equipamento na mesma tomada;
termômetros em quantitativo suficiente para atender a todas as câmaras frias/ geladeiras e caixas térmicas, bem como quantitativo reserva;
caixas de descarte de materiais pérfuro-cortantes;
álcool, luvas e algodão;
pias, água, sabonete, papel toalha, lixeiras com pedal e sacos plásticos;
condicionadores de ar em plenas condições de funcionamento 24 horas por dia;
computadores com acesso a internet.
11. Quanto aos postos de vacinação:
realize a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;
mantenha disponível aos usuários local para lavagem adequada ou com desinfetantes para as mãos;
limite o número de familiares que acompanham quem irá se vacinar (no máximo um acompanhante);
d) realize triagem de pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação;
adote medidas para evitar aglomeração na sala de espera, tais como marcações no piso para o distanciamento social, redução do tempo de
espera e aplicação, acolhimento com classificação do atendimento conforme os grupos prioritários, dentre outros;
mantenha, caso necessário, horários estendidos (e/ou também aos sábados) de funcionamento dos postos de vacinação, a fim de facilitar e
ampliar o acesso da população;
g) realize ações de vacinação extramuros das salas de vacinas, com observância das normas sanitárias, de modo a facilitar o acesso da
população, como, por exemplo, vacinação na modalidade drive-thru, salas de vacina itinerantes, dentre outros.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Cocal-PI, pelo e-mail (pj.cocal@mppi.mp.br), as providências tomadas e a
documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Cocal-PI, 19 de janeiro de 2021.
FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES
Promotor de Justiça
[1] BRASIL. Governo do Estado do Piauí: Coronavírus Piauí. Disponível em: >http://coronavirus.pi.gov.br/ > Acesso em: 19 janeiro 2021.
[2] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-nopiaui.html Acesso em: 18 de jan. 2021
[3] https://www.pi.gov.br/noticias/wellington-recebe-em-sao-paulo-doses-da-coronavac-para-o-piaui-vacina-chega-ao-estado-ainda-nestasegunda-18/ Acesso em: 18 de jan. 2021
[4] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-13/10354/sesapi-inicia-distribuicao-de-seringas-e-agulhas-para-vacinacao-contra-ocoronavirus.html Acesso em: 18 de jan. 2021

6. GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE CONTROLE EXTERNO DE ATIVIDADE POLICIAL GACEP
[]

6.1. GACEP15180
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO Nº 001/2021
PORTARIA Nº 001/2021
Procedimento Administrativo de Auxílio. Controle externo da atividade policial. Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio. Ausência de
Delegacia de Polícia. Necessidade de garantir a prestação do serviço de segurança pública com qualidade e eficiência à população respectiva.
O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, no exercício de suas atribuições, com esteio no art. 129,
inciso VII[1], da Constituição Federal; no art. 36, inciso XIV, da Lei Complementar Estadual nº12/93; na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015; na
Resolução CNMP nº 20/2007 e no art. 8º e seguintes da Resolução CNMP nº 174/2017;
Considerando que, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade
policial e que estão sujeitos ao referido controle, na forma do art. 129, inciso VII, da Constituição Federal, da legislação em vigor, os organismos
policiais relacionados no artigo 144 da Constituição Federal, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou instituição, civil ou
militar, à qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e persecução criminal, conforme prevê o art. 1º
da Resolução nº 20/2007 do CNMP;
Considerando o pedido de auxílio formulado pela Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, por meio do Ofício nº 0165/2020-GPJSMT, no
bojo Procedimento Preparatório nº 13/2020[2] (SIMP nº 000534-140/2020), com o objetivo de este Grupo de Atuação Especial atuar junto às
autoridades da segurança pública estadual para fomentar a reativação da Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Tapuio, com a estruturação
física e a designação de pessoal adequadas para o regular funcionamento;
Considerando que, consoante informado nos autos do Procedimento Preparatório nº 13/2020, a Autoridade Policial designada para atender à
Comarca de São Miguel do Tapuio, hodiernamente, se encontra lotada na Delegacia de Castelo do Piauí[3], atendendo aos Municípios de
Assunção do Piauí, Buriti dos Montes, Castelo do Piauí, Juazeiro do Piauí, São João da Serra e São Miguel do Tapuio, o que vem causando
prejuízos ao desempenho da atividade policial e a efetividade do acesso ao direito à segurança pública nos dois municípios que compõem esta
Comarca,
Considerando que a população de Assunção do Piauí e São Miguel do Tapuio em caso de necessidade tem se deslocar por sua conta e risco,
até a cidade de Castelo do Piauí para receber o serviço de que necessita no âmbito da segurança pública, à distância de 92 km no caso de
Assunção do Piauí e 38 km no caso de São Miguel do Tapuio;
Considerando que, a despeito do pleito acima exposto ter sido objeto de Recomendação Ministerial (Recomendação nº 05/2019) e de Ação Civil
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Pública (Proc. nº 316-70.2010), não houve efetivamente instalação da Polícia Civil na comarca de São Miguel do Tapuio;
Considerando que a estrutura física e de pessoal precárias da Polícia Civil gera prejuízo imensurável para a execução eficiente das funções
de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, consoante preconiza o disposto no §4º do art. 144 da Constituição Federal[4] e no
inciso III do art. 4º do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí (Lei Complementar Estadual nº 37/2004), prejudicando a prestação do serviço
de segurança pública à população local;
Considerando que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, devendo ser exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas bem como do patrimônio, conforme dispõe o art. 144, caput, da Constituição da República,
caracterizando-se, pois, como direito difuso da sociedade;
Considerando que são princípios da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS): o respeito ao ordenamento jurídico e
aos direitos e garantias individuais e coletivos e a eficiência na repressão e na apuração das infrações penais, conforme estabelecido no art. 4º,
incisos I e V, da Lei nº 13.675/2018[5];
Considerando que é diretriz da PNSPDS a distribuição do efetivo de acordo com critérios técnicos, conforme estabelece o art. 5º, inciso XX, da
Lei nº 13.675/2018, premissa que deve subsidiar a interiorização da Polícia Civil no Estado do Piauí, notadamente diante do aumento no número
de mortes violentas intencionais no interior do Estado, observado no relatório de criminalidade do ano de 2020;
Considerando que a segurança pública é sobretudo um serviço essencial, de modo que as ações do Poder Executivo, neste âmbito
representado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, devem priorizar o aparelhamento das instituições de segurança, em atenção ao
estatuído no artigo 2º e 3º, inciso I, da Lei Orgânica da Administração Pública do Estado do Piauí[6];
Considerando que o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos
procedimentos empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Polícias voltadas
para a persecução penal e o interesse público no caput do artigo 2º da Resolução CNMP nº 20/2007;
Considerando que o Ministério Público poderá instaurar procedimento administrativo visando sanar as deficiências ou irregularidades detectadas
no exercício do controle externo da atividade policial, consoante estabelece o §2º do art. 4º da Resolução nº 20/07 do CNMP, devendo o GACEP
atuar em auxílio e/ou integrado ao Promotor de Justiça natural, conforme prevê o parágrafo único do art. 14 da Resolução CPJ do MPPI nº
06/2015;
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo de Auxílio nº 01/2021, consoante estabelecem os incisos II e III do art. 8º da Resolução
CNMP nº 174/2017, em apoio à Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, a fim de instar e fomentar as autoridades públicas do estado do
Piauí a viabilizar a reativação da Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Tapuio, com a estruturação física e a designação de pessoal
adequadas para o regular funcionamento, determinando-se:
Sejam comunicados ao CAOCRIM, ao CSMP e à Exma. Promotora de Justiça titular da PJ de São Miguel do Tapuio acerca da instauração do
procedimento, com cópia da presente portaria, via e-mail;
seja oficiado o Secretário Estadual de Segurança Pública cientificando-o da instauração do presente procedimento, com cópia da portaria, e
REQUISITANDO, com fundamento no art. 36, inciso XIV, alínea b, da Lei Complementar nº 12/1993[7], sejam apresentadas, no prazo de até 60
(sessenta) dias, informações acerca da viabilidade financeira e orçamentária para reativação da Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do
Tapuio;
seja oficiado o Delegado-Geral da Polícia Civil da instauração do presente procedimento, com cópia da portaria, e REQUISITANDO, com
fundamento no art. 36, inciso XIV, alínea b, da Lei Complementar nº 12/1993, sejam apresentadas informações acerca da possibilidade de
lotação de Delegados e Agentes de Polícia Civil para reativação da Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Tapuio e/ou a lotação de novos
servidores, oriundo do concurso público de 2018, na Delegacia de Polícia Civil de Castelo do Piauí;
seja oficiado o Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (CONESP) dando conhecimento das irregularidades objeto do presente
procedimento, solicitando adoção das providências cabíveis, consoante dispõe o art. 1º, §1º, incisos I e V, da Lei Estadual nº 7.298/2019[8];
seja oficiado o Governador do Estado, via Procuradora-Geral de Justiça, para fins de ciência do objeto do presente procedimento, ressaltando a
imprescindibilidade de interiorização da Polícia Civil e reforço de pessoal, e solicitando sejam adotadas as providências pertinentes;
após a juntada das respostas requisitadas nas alíneas anteriores, sejam adotadas as providências para o agendamento de reunião, no prazo
máximo de 90 (noventa) dias, inclusive com a expedição de ofícios, a fim de buscar esforços comuns para a solução coletiva desta demanda, de
maneira dialogada, consensual e integrada, nos moldes do preconizado na Resolução nº 118/2017 do CNMP, com a participação das
autoridades da segurança pública estadual elencadas acima, e/ou seus representantes com poder de decisão, devendo serem convidadas os
Coordenadores do CAOCRIM e do CACOP, a Promotoras de Justiça titulares das PJs de São Miguel do Tapuio e de Castelo do Piauí e o
Delegado de Polícia lotado na Delegacia de Castelo do Piauí;
seja juntado ao presente procedimento o Ofício nº 0165/2020-GPJSMT e seus anexos, inicialmente acostado ao Atendimento ao Público sob
SIMP nº 000002-225/2021, devendo este ser arquivado, com a devida movimentação e baixa no SIMP;
Publique-se no Diário Oficial Eletrônico.
Distribua a um dos membros deste Grupo.
Teresina, 14 de janeiro de 2021.
Fabrícia Barbosa de Oliveira
Promotora de Justiça
Coordenadora do GACEP

Marcelo de Jesus M. Araújo
Promotor de Justiça
Membro do GACEP

Emmanuelle Martins N. D. R. Belo
Promotora de Justiça
Membro do GACEP

Francisco de Assis R. de S. Júnior
Promotor de Justiça
Membro do GACEP

[1] Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
[2]Instaurar o presente Procedimento Preparatório nº 13/2020 - SIMP nº 000534-240/2020, na forma do art. 4º da Resolução nº 23/2007 do
CNMP, tendo por objeto "adoção das medidas necessárias à reativação da Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Tapuio, com a
estruturação física e humana necessárias e a designação de Delegado de Polícia com lotação exclusiva junto ao Município de São Miguel do
Tapuio/PI, Distrito Policial que alberga os Municípios de São Miguel do Tapuio e Assunção do Piauí, como forma de garantir a prestação do
serviço de segurança pública com qualidade e eficácia à população respectiva".
[3] A Delegacia de Polícia Civil de Castelo do Piauí é responsável por atendar as demandas da comarca de São Miguel do Tapuio, de modo que
a sua circunscrição abrange 06 (seis) cidades[3] do Estado do Piauí, somando cerca de 60.000 (sessenta mil) habitantes, em contrapartida, a
unidade policial conta com apenas 11 (onze) servidores, entre eles apenas 01 (um) Delegado de Polícia[3], sendo, portanto, o efetivo insuficiente
para a prestação adequada do serviço de polícia judiciária;
[4] § 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto os militares.
[5] Disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do § 7º do art. 144 da Constituição
Federal; cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS); institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp).
[6] "Art. 2º A administração pública estadual ordena-se segundo princípios de hierarquia, de descentralização interna, de articulação de ações, de
atuação executiva concentrada nos serviços essenciais e funções pública indelegáveis, de promoção de atividades econômicas e de sua
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regulamentação contra práticas injustas.
Art. 3º As ações do Poder Executivo visam a assegurar prioritariamente:
I - educação, saúde e segurança pública à população do Piauí;"
[7] "Art. 36 - Além das funções previstas na Constituição Federal, Constituição Estadual, nesta e noutras leis, compete ainda ao Ministério
Público: XIV - exercer o controle externo da atividade policial, através de medidas judiciais e administrativas, visando assegurar a
indisponibilidade da persecução penal e a correção de ilegalidade e abusos do poder, podendo: b) requisitar providências para sanar a omissão
indevida ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso do poder;"
[8] "Art. 1º. §1º. Poderá o CONESP, quando no acompanhamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, recomendar providências
legais às autoridades competentes relativas: I - às condições de trabalho, valorização e respeito à integridade física, moral e psicológica dos seus
integrantes; V - à modernização das estruturas organizacionais dos órgãos de segurança pública;"

7. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

7.1. 1° TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 22/202015144
APOSTILAMENTO
1° TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 22/2020
PROCESSO N°19.21.0013.0004360/2020-35
PREGÃO ELETRÔNICO N° 31/2019
DADOS DA EMPRESA
LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ Nº 08.973.252/0001-09
END: Av das Américas, 13.685 - SI: 240, Barra da Tijuca-RJ
CEP: 22.790-701
FONE: (21) 3400-7427 / 2434-7764
E-MAIL:comercial@limpsafe.com.br
1. OBJETO
1.1 Constitui objeto deste apostilamento adequações de erro material encontrado na Ata de Registro de Preços n° 22/2020, firmada entre
oFundo de Modernização do Ministério Público do estado do Piauíe a empresa Limp Safe Comércio de Equipamentos - EIRELI, CNPJ Nº
08.973.252/0001-09, parapara a eventual aquisição de lixeiras de coleta seletiva e containers, conforme as especificações contidas no Termo de
Referência, anexo I do edital, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1 Este apostilamento encontra amparo legal na Lei n° 8.666/1993, art. 65, §8°, em conformidade com as informações constantes do
procedimento administrativo n°19.21.0013.0004360/2020-35.
3. ADEQUAÇÃO DA REDAÇÃO
3.1 Na cláusula segunda, 2.1, da Ata de Registro de Preços n° 22/2020, onde se lê"Procuradoria Geral de Justiça", leia-se" Fundo de
Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí"
Teresina, 19 de janeiro de 2021

7.2. RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/202015145
RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº10/2020
A PregoeiraÉrica Patrícia Martins Abreu,devidamente designadapor meio da PortariaPGJnº1388/2020, pela Exma.Sra.Procuradora-Geral de
Justiça do Estado do Piauí, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado final do julgamento e classificação da Licitação, na
ModalidadePregãoEletrônico,tendo a sessãoeletrônicasidorealizadanodia09.12.2020.
Objeto:Registro de preços, pelo prazo de 12(doze) meses, para eventuais contratações de fornecimento de alimentação (café da manhã,
almoço/jantar,coffee-break, coquetel, kit lanche, incluindo os serviços correlatos e de suporte, lanchesavulsos e espaço buffet estabelecimento
não pertencente ao MPPI), para atender aos eventos promovidospelo Ministério Público do Estado do Piauí, conforme condições e
especificações contidas no Termo de Referência(Anexo I do edital).
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 378.308,00

R$ 186.880,00

R$ 191.428,00

LOTE 1 (TERESINA)
EMPRESA VENCEDORA:NATH ALIMENTAÇÃO LTDA ME
CNPJ:15.704.648/0001-16
ENDEREÇO:AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 5937, ÁGUA MINERAL, TERESINA-PI,CEP: 64.005-245
REPRESENTANTE:MARIA NATIVIDADE COSTA NETA,CPF:964.606.873-15
FONE:(86) 9 9910-7165
E-MAIL:natyvicosta@gmail.com
Ite
m

Especificação

Q t d .
anual
estimad
a

V a l o r
Unitário/pess
oa

V a l o r
Total

1

Coffee Break Tipo I
Água mineral, cappuccino, café, cháemsachê, suco de frutas (2tipos),refrigerante normal e zero (2
tipos) e 10(dez) tipos devariedades de salgados,bolos doces (2 tipos), bolos salgados (2 tipos),
pães, sanduíches, canapés, 2 tiposde patês, 4 tipos de frutas frescasfatiadas -(mamão, melão,
melancia, laranja, uva,banana), ou salada de frutas.

1500

R$ 12,95

R
$
19.425,0
0

2

Coffee Break Tipo II
Café, chá, água mineral com gás e semgás, chocolate quente ou frio, 3 tipos desuco natural

1000

R$ 17,90

R
$
17.900,0
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(laranja, abacaxi, caju, cajá,bacuri, maracujá, acerola, manga,goiaba), salada de frutas, cajuína, 5
tiposde salgados fritos (pastel, coxinha,quibe, rissoles, queijo, croquete,canudinho, outros), 5 tipos
de salgadosde forno (pastel, empadinha e outros) 3tipos de refrigerante sendo 1 tipo zero, 3tipos
de biscoitos finos (salgados edoces), mini pão de queijo ou esfiha,mini pão (batata, francês, leite),
torradas, trança de carne de sol ouqueijo, 2 tipos de folhados (frango,queijo, presunto), 2 tipos de
minisanduíches (presunto queijo, peito deperu), 3 tipos de mini quiches, 3 tipos debolos doces
(laranja, chocolate,mesclado, milho, macaxeira), bolo desal, geleia, 2 tipos de patês (presunto,
berinjela, frango, tomate seco, atum,etc).

0

3

Café da manhã
Café, Leite, chá, água mineral com gás esem gás, chocolate quenteefrio, 3 tiposde sucos
naturais(laranja,abacaxi,caju,cajá,bacuri,maracujá, acerola, manga,goiaba), salada de frutas,
cajuína, bolofrito, beiju, cuscuz, pão de queijo, 3 tiposde salgados de forno (pastel, empadinhae
outros), 3 tipos de pãesvariados, 3 tiposde biscoitos finos (salgados e doces),mini pão de queijo
ou esfiha, torradas, 2 tipos de folhados (frango, queijo,presunto), 2 tipos de mini
sanduíches(presunto queijo, peito de peru), 3 tiposde mini quiches, 3 tipos de bolos doces(laranja,
chocolate, mesclado, milho,macaxeira), 2 tipos de bolos de sal, geleia,2 tipos de patês(presunto,
berinjela,frango, tomate seco, atum, etc.), caldo decarne, ovos mexidos,2 tipos de frutasvariadas
fatiadas.

1000

R$ 17,99

R
$
17.990,0
0

4

Coquetel
Água mineral com gáse sem gás, 3 tiposde refrigerantes incluindo o zero, cajuína,3 tipos de suco
natural (laranja, abacaxi,caju, cajá,bacuri, maracujá, acerola,manga, goiaba), salgados fritos
nahora:coxinha com catupiry, quibe comcatupiry, rabinho de tatu (dois tipos derecheio), rissoles
de camarão e palmito,bolinho de bacalhau, empadas de palmitoe frango, barquete de palmito e
bacalhau,pastel de forno (3 tipos de recheio), 2tipos de folhado, finger food de bacalhau,frango,
escondidinho de carne de sol,tartelettes de palmito e peito de peru,pães para patê, 2 tipos de
patês, 3 tiposde tortas salgadas, dois tipos de creme:
camarão/galinha/bacalhau/ palmito ououtro, peru fatiado ou rosbife artesanal. 2tipos de tortas
doces.

1000

R$ 18,89

R
$
18.890,0
0

5

KIT lanche
a) 1 (uma) banana ou 1 (uma) maçã,b) 1(um) sanduiche de pão de forma,tamanho tradicional,
com fatia de queijomussarela e fatia depresunto, umarodela de tomate, 1 folha de alface,
1sachêdemaionese e um sachêdeketchup ou 1 (um) cachorroquentecontendo: salsicha, carne
moída, milhoverde, 1 sachêde maionese e um sache deketchup, c) 1 guardanapo, d) todos
osprodutos em embalagem apropriada (vermodelo anexo) eidentificada com o nomedo produto,
data da fabricaçãoe tempo
de validade. 1 refrigerante em lata.

250

R$ 12,80

3.200,00

R
$
77.405,0
0

ValorTotal para o Lote 1
LOTE 2 (TERESINA)
EMPRESA VENCEDORA:ACESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CNPJ:08.998.109/0001-71
ENDEREÇO:RUA ALBERTO LEAL NUNES, Nº 1403, BAIRRO LOURIVAL PARENTE, CEP 64023-450, TERESINA-PI
REPRESENTANTE:GERALDO ALVES DA SILVA,CPF:078.936.393-34
FONE:(86) 3303-2292
E-MAIL:acessoteresina@gmail.com

Especificação

Q t d .
anual
estimad
a

Valor
Unitário

Valor Total

1

Locação de espaço por turno:EspaçoFísico fora do MPPI-Espaço próprio do buffet - Contratado
(serviços vinculados)alimentação e bebidas. Deveráo espaço haver salas de ar condicionado,
espaçoadequado com instalaçãode áudio e vídeo(som e datashow) e técnico de som, boa
iluminação, mesas e cadeiras conforme aquantidade de participantes, púlpito, mesade honra para 20
pessoas, garçons, serviçode limpeza e manutenção, área ampla parareceber volume extenso de
pessoas egerador (até500pessoas).
Cada turno terá a duraçãode 6 horas.Observação: Os equipamentos ficarãosob a responsabilidade
do MinistérioPúblico.

5

R
$
6.800,0
0

R
$
34.000,00

2

Almoço/jantar TIPO I
2 tipos de arroz, 2 tipos de saladas (1 cruae uma cozida), 2tipos de carnes (file efrango). Molho para
salada, 1 tipo demassa (lasanha, canelone, nhoque,rondele, talharim,conchiglione), farofa,opção de
prato vegetariano, 2tipos desobremesas, água mineral com gáse semgás, 2tipos de refrigerante
sendo 1 zero, 2tipos de suco natural, cajuína. 2sobremesas (pudim de leite e outra).

300

R
$
64,40

R$19.350,0
0

3

Almoço/jantar TIPO II
2 tipos de arroz, salada crua com alfaceamericana, acelga, tomate, palmito, manga,abacaxi,
cenoura, Salpicão (maçã,passas,batata palha, azeitona, cebola, pimentõescoloridos, frango
defumado, presunto deperu, ovo de codorna, maionese, creme deleite), 2 tipos de carne (filé, peru,
pernil ou filéde peixe da água salgada), 2 tipos demassa (lasanha, canelone, nhoque,rondele,
talharim, conchiglione), farofa,opçãode prato vegetariano, 2 tipos de molho para salada, opçãode
pratovegetariano, 3 tipos de sobremesas. 3 tiposde refrigerantes sendo 1 zero, 3 tipos desuco de
frutas natural, água mineral comgás e sem gás,cajuína. Água de coco. 2sobremesas (pudim de leite

300

R
$
72,00

R
$
21.600,00

Ite
m
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eoutra)
R
$
74.950,00

ValorTotal para o Lote 2
LOTE 3(COFFEE BREAK -ÚNICO - COM ENTREGA EM TERESINA)
EXCLUSIVO PARA ME/EPP
EMPRESA VENCEDORA:ACESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CNPJ:08.998.109/0001-71
ENDEREÇO:RUA ALBERTO LEAL NUNES, Nº 1403, BAIRRO LOURIVAL PARENTE, CEP 64023-450, TERESINA-PI
REPRESENTANTE:GERALDO ALVES DA SILVA,CPF:078.936.393-34
FONE:(86) 3303-2292
E-MAIL:acessoteresina@gmail.com
Item

Especificação

Qtd.
anual
estimada

Valor Unitário

Valor Total

1

Salgados Variados Finos

300 centos

R$ 48,00

R$ 14.400,00

2

Refrigerantes Variados (Normal, Diet e
Zero)

300 refrigerantes

R$ 10,00

R$ 3.000,00

3

Sucos de Frutas (sabores variados)

225 jarras de 2
litros

R$ 15,00

R$ 3.375,00

4

Bolos Variados entre doces e salgados, com
tamanho para 50 pessoas.

125 bolos

R$ 50,00

R$ 6.250,00

5

Tortas Variadas entre doces e salgados,
com tamanho para 50 pessoas.

150 tortas

R$ 50,00

R$ 7.500,00

ValorTotal para o Lote 3

R$ 34.525,00

PROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ,TERESINA,19 DE JANEIRO DE 2021.
Érica Patrícia Martins Abreu
Pregoeira

7.3. HOMOLOGAÇÃO - P.E. Nº 10/202015146
HOMOLOGAÇÃO
Conhecido o resultado do julgamento e classificação do procedimento licitatórioPregão Eletrônico nº 10/2020,que tem comoobjeto "registro de
preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventuais contratações de fornecimento de alimentação (café da manhã, almoço/jantar, coffeebreak, coquetel, kit lanche, incluindo os serviços correlatos e de suporte, lanches avulsos e espaço buffet estabelecimento não pertencente ao
MPPI), para atender aos eventos promovidos pelo Ministério Público do Estado do Piauí, conforme condições e especificações contidas no Termo
de Referência (Anexo I do edital)",atendendo a sua tramitação e Legislação pertinente,HOMOLOGOa presente Licitação.
TABELAS
VALOR GLOBAL PREVISTO

VALOR GLOBAL ADJUDICADO

VALOR ECONOMIZADO

R$ 378.308,00

R$ 186.880,00

R$ 191.428,00

LOTE 1 (TERESINA)
EMPRESA VENCEDORA:NATH ALIMENTAÇÃO LTDA ME
CNPJ:15.704.648/0001-16
ENDEREÇO:AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 5937, ÁGUA MINERAL, TERESINA-PI,CEP: 64.005-245
REPRESENTANTE:MARIA NATIVIDADE COSTA NETA,CPF:964.606.873-15
FONE:(86) 9 9910-7165
E-MAIL:natyvicosta@gmail.com

Especificação

Q t d .
anual
estimad
a

V a l o r
Unitário/pess
oa

V a l o r
Total

1

Coffee Break Tipo I
Água mineral, cappuccino, café, cháemsachê, suco de frutas (2tipos),refrigerante normal e zero (2
tipos) e 10(dez) tipos devariedades de salgados,bolos doces (2 tipos), bolos salgados (2 tipos),
pães, sanduíches, canapés, 2 tiposde patês, 4 tipos de frutas frescasfatiadas -(mamão, melão,
melancia, laranja, uva,banana), ou salada de frutas.

1500

R$ 12,95

R
$
19.425,0
0

2

Coffee Break Tipo II
Café, chá, água mineral com gás e semgás, chocolate quente ou frio, 3 tipos desuco natural
(laranja, abacaxi, caju, cajá,bacuri, maracujá, acerola, manga,goiaba), salada de frutas, cajuína, 5
tiposde salgados fritos (pastel, coxinha,quibe, rissoles, queijo, croquete,canudinho, outros), 5 tipos
de salgadosde forno (pastel, empadinha e outros) 3tipos de refrigerante sendo 1 tipo zero, 3tipos
de biscoitos finos (salgados edoces), mini pão de queijo ou esfiha,mini pão (batata, francês, leite),
torradas, trança de carne de sol ouqueijo, 2 tipos de folhados (frango,queijo, presunto), 2 tipos de
minisanduíches (presunto queijo, peito deperu), 3 tipos de mini quiches, 3 tipos debolos doces
(laranja, chocolate,mesclado, milho, macaxeira), bolo desal, geleia, 2 tipos de patês (presunto,
berinjela, frango, tomate seco, atum,etc).

1000

R$ 17,90

R
$
17.900,0
0

3

Café da manhã

1000

R$ 17,99

R

Ite
m

$
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Café, Leite, chá, água mineral com gás esem gás, chocolate quenteefrio, 3 tiposde sucos
naturais(laranja,abacaxi,caju,cajá,bacuri,maracujá, acerola, manga,goiaba), salada de frutas,
cajuína, bolofrito, beiju, cuscuz, pão de queijo, 3 tiposde salgados de forno (pastel, empadinhae
outros), 3 tipos de pãesvariados, 3 tiposde biscoitos finos (salgados e doces),mini pão de queijo
ou esfiha, torradas, 2 tipos de folhados (frango, queijo,presunto), 2 tipos de mini
sanduíches(presunto queijo, peito de peru), 3 tiposde mini quiches, 3 tipos de bolos doces(laranja,
chocolate, mesclado, milho,macaxeira), 2 tipos de bolos de sal, geleia,2 tipos de patês(presunto,
berinjela,frango, tomate seco, atum, etc.), caldo decarne, ovos mexidos,2 tipos de frutasvariadas
fatiadas.

17.990,0
0

4

Coquetel
Água mineral com gáse sem gás, 3 tiposde refrigerantes incluindo o zero, cajuína,3 tipos de suco
natural (laranja, abacaxi,caju, cajá,bacuri, maracujá, acerola,manga, goiaba), salgados fritos
nahora:coxinha com catupiry, quibe comcatupiry, rabinho de tatu (dois tipos derecheio), rissoles
de camarão e palmito,bolinho de bacalhau, empadas de palmitoe frango, barquete de palmito e
bacalhau,pastel de forno (3 tipos de recheio), 2tipos de folhado, finger food de bacalhau,frango,
escondidinho de carne de sol,tartelettes de palmito e peito de peru,pães para patê, 2 tipos de
patês, 3 tiposde tortas salgadas, dois tipos de creme:
camarão/galinha/bacalhau/ palmito ououtro, peru fatiado ou rosbife artesanal. 2tipos de tortas
doces.

1000

R$ 18,89

R
$
18.890,0
0

5

KIT lanche
a) 1 (uma) banana ou 1 (uma) maçã,b) 1(um) sanduiche de pão de forma,tamanho tradicional,
com fatia de queijomussarela e fatia depresunto, umarodela de tomate, 1 folha de alface,
1sachêdemaionese e um sachêdeketchup ou 1 (um) cachorroquentecontendo: salsicha, carne
moída, milhoverde, 1 sachêde maionese e um sache deketchup, c) 1 guardanapo, d) todos
osprodutos em embalagem apropriada (vermodelo anexo) eidentificada com o nomedo produto,
data da fabricaçãoe tempo
de validade. 1 refrigerante em lata.

250

R$ 12,80

3.200,00

R
$
77.405,0
0

ValorTotal para o Lote 1
LOTE 2 (TERESINA)
EMPRESA VENCEDORA:ACESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CNPJ:08.998.109/0001-71
ENDEREÇO:RUA ALBERTO LEAL NUNES, Nº 1403, BAIRRO LOURIVAL PARENTE, CEP 64023-450, TERESINA-PI
REPRESENTANTE:GERALDO ALVES DA SILVA,CPF:078.936.393-34
FONE:(86) 3303-2292
E-MAIL:acessoteresina@gmail.com

Especificação

Q t d .
anual
estimad
a

Valor
Unitário

Valor Total

1

Locação de espaço por turno:EspaçoFísico fora do MPPI-Espaço próprio do buffet - Contratado
(serviços vinculados)alimentação e bebidas. Deveráo espaço haver salas de ar condicionado,
espaçoadequado com instalaçãode áudio e vídeo(som e datashow) e técnico de som, boa
iluminação, mesas e cadeiras conforme aquantidade de participantes, púlpito, mesade honra para 20
pessoas, garçons, serviçode limpeza e manutenção, área ampla parareceber volume extenso de
pessoas egerador (até500pessoas).
Cada turno terá a duraçãode 6 horas.Observação: Os equipamentos ficarãosob a responsabilidade
do MinistérioPúblico.

5

R
$
6.800,0
0

R
$
34.000,00

2

Almoço/jantar TIPO I
2 tipos de arroz, 2 tipos de saladas (1 cruae uma cozida), 2tipos de carnes (file efrango). Molho para
salada, 1 tipo demassa (lasanha, canelone, nhoque,rondele, talharim,conchiglione), farofa,opção de
prato vegetariano, 2tipos desobremesas, água mineral com gáse semgás, 2tipos de refrigerante
sendo 1 zero, 2tipos de suco natural, cajuína. 2sobremesas (pudim de leite e outra).

300

R
$
64,40

R$19.350,0
0

3

Almoço/jantar TIPO II
2 tipos de arroz, salada crua com alfaceamericana, acelga, tomate, palmito, manga,abacaxi,
cenoura, Salpicão (maçã,passas,batata palha, azeitona, cebola, pimentõescoloridos, frango
defumado, presunto deperu, ovo de codorna, maionese, creme deleite), 2 tipos de carne (filé, peru,
pernil ou filéde peixe da água salgada), 2 tipos demassa (lasanha, canelone, nhoque,rondele,
talharim, conchiglione), farofa,opçãode prato vegetariano, 2 tipos de molho para salada, opçãode
pratovegetariano, 3 tipos de sobremesas. 3 tiposde refrigerantes sendo 1 zero, 3 tipos desuco de
frutas natural, água mineral comgás e sem gás,cajuína. Água de coco. 2sobremesas (pudim de leite
eoutra)

300

R
$
72,00

R
$
21.600,00

Ite
m

ValorTotal para o Lote 2

R
$
74.950,00

LOTE 3(COFFEE BREAK -ÚNICO - COM ENTREGA EM TERESINA)
EXCLUSIVO PARA ME/EPP
EMPRESA VENCEDORA:ACESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CNPJ:08.998.109/0001-71
ENDEREÇO:RUA ALBERTO LEAL NUNES, Nº 1403, BAIRRO LOURIVAL PARENTE, CEP 64023-450, TERESINA-PI
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REPRESENTANTE:GERALDO ALVES DA SILVA,CPF:078.936.393-34
FONE:(86) 3303-2292
E-MAIL:acessoteresina@gmail.com
Item

Especificação

Qtd.
anual
estimada

Valor Unitário

Valor Total

1

Salgados Variados Finos

300 centos

R$ 48,00

R$ 14.400,00

2

Refrigerantes Variados (Normal, Diet e
Zero)

300 refrigerantes

R$ 10,00

R$ 3.000,00

3

Sucos de Frutas (sabores variados)

225 jarras de 2
litros

R$ 15,00

R$ 3.375,00

4

Bolos Variados entre doces e salgados, com
tamanho para 50 pessoas.

125 bolos

R$ 50,00

R$ 6.250,00

5

Tortas Variadas entre doces e salgados,
com tamanho para 50 pessoas.

150 tortas

R$ 50,00

R$ 7.500,00

ValorTotal para o Lote 3

R$ 34.525,00

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 19 DE JANEIRO DE 2021.
Dra.Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça

7.4. REPUBLICAÇÃO15147
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2020
OBJETO: Registro de preços pelo prazo de 12 (doze)meses para eventual aquisição de webcams, microfones omnidirecionais, fones de ouvido
(hedset), memória RAM, discos SSD e monitores de vídeo para atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme
especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I).
TOTAL DE LOTES: 4 LOTES
VALOR TOTAL: R$ 629.015,70 (seiscentos e vinte e nove mil, quinze reais e setenta centavos)
ENDEREÇO: www.comprasgovernamentais.com.br
EDITAL DISPONÍVEL: a partir do dia 21 de janeiro de 2021, 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 21 de janeiro de 2021.
DATA DA SESSÃO: 04/02/2021, às 09:00 (horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: pregoeiro@mppi.mp.br
DATA: 20 de janeiro de 2021
PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva

8. GESTÃO DE PESSOAS
[]

8.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 15167
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 12/2021
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que
lhe foi delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 01 a 07 de dezembro de 2020, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde servidoraEMANUELY SILVA
COSTA, Técnica Ministerial, matrícula nº 225, lotada junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, 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 01 de
dezembro de 2020.
Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS DA SILVA JÚNIOR
Coordenador de Recursos Humanos em exercício
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 13/2021
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que
lhe foi delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 13 a 19 de janeiro de 2021, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde, ao servidor ARIEL IBIAPINA
LOYOLA, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 349, lotada junto à 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/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 13 de janeiro de 2021.
Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS DA SILVA JÚNIOR
Coordenador de Recursos Humanos em exercício
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 14/2021
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que
lhe foi delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 05 a 11 de janeiro de 2021, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde, à servidora comissionada RAYSSA
FERNANDES LIMA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15629, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-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 05 de janeiro de 2021.
Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
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FRANCISCO CARLOS DA SILVA JÚNIOR
Coordenador de Recursos Humanos em exercício
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 15/2021
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que
lhe foi delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 11 a 17 de janeiro de 2021, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde, à servidora comissionada RAYSSA
FERNANDES LIMA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15629, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-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 11 de janeiro de 2021.
Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS DA SILVA JÚNIOR
Coordenador de Recursos Humanos em exercício
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 16/2021
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que
lhe foi delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 06 a 15 de setembro de 2020, 10 (dez) dias de licença para tratamento de saúde, ao servidor comissionado TIAGO
CERQUEIRA COUTO, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15466, lotado junto ao GATE - Grupo De Assessoramento Técnico
Especializado, 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 06 de janeiro de 2021.
Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS DA SILVA JÚNIOR
Coordenador de Recursos Humanos em exercício
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 17/2021
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO 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, no período de 16 a 23 de janeiro de 2021, 08 (oito) dias consecutivos de licença para casamento ao servidor BRENO REIS DO
NASCIMENTO, Técnico Ministerial, matrícula nº 303, lotado junto à Coordenadoria de Tecnologia da Informação, de acordo com o inciso III,
alínea a, art. 106, da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 16 de janeiro de 2021.
Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS DA SILVA JÚNIOR
Coordenador de Recursos Humanos em exercício
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 18/2021
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que
lhe foi delegada pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER 01 (um) dia de folga, no dia 15 de janeiro de 2021, à servidora comissionada HALLANA RUTH FERREIRA VIANA, Assessora de
Promotoria de justiça, matrícula nº 15177, lotada junto à 3ª Promotoria de Justiça de Oeiras-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 18/01/2020, sem que recaiam descontos sob o seu
auxílio alimentação, retroagindo os seus efeitos ao dia 15 de janeiro de 2021.
Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS DA SILVA JÚNIOR
Coordenador de Recursos Humanos em exercício
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 19/2021
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que
lhe foi delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, no dia 18 de janeiro de 2021, 01 (um) dia de licença por motivo de doença em pessoa da família à servidora comissionada
JACQUEANE AGUIAR SANTOS, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15330, lotada junto à JURCON - Junta Recursal do
PROCON/PI, conforme perícia médica oficial, nos termos do inciso II do art. 75 da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994,
retroagindo os seus efeitos ao dia 18 de janeiro de 2021.
Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS DA SILVA JÚNIOR
Coordenador de Recursos Humanos em exercício
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 20/2021
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que
lhe foi delegada pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER 03 (três) dias de folga, nos dias 25, 26, e 27 de janeiro de 2021, à servidora comissionada THAMIRES AMORIM GOMES
VILANOVA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15658, lotada junto à 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina/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 13 e 14/04/2019,
17/04/2019 e 25/01/2020, ficando 03 dias de crédito para fruição em momento oportuno, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio
alimentação.
Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS DA SILVA JÚNIOR
Coordenadora de Recursos Humanos em exercício
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 21/2021
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que
lhe foi delegada pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER 01 (um) dia de folga, no dia 08 de janeiro de 2021, ao servidor THYAGO JOSE PEREIRA JANUARIO, Técnico Ministerial,
matrícula nº 256, lotado junto à Coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos, como forma de compensação em razão de serviço prestado
junto à Justiça Eleitoral, no pleito eleitoral de 2018, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação, ficando os 03 (três) dias
restantes para data oportuna, retroagindo os seus efeitos ao dia 08 de janeiro de 2021.
Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS DA SILVA JÚNIOR
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Coordenador de Recursos Humanos em exercício

9. OUTROS
[]

9.1. 20ª ZONA ELEITORAL - SÃO JOÃO DO PIAUÍ15158
SIMP 000045-192/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento instaurado a partir do OFÍCIO CIRCULAR nº 17/2020/GABPRE/PRPI da Procuradoria Regional Eleitoral encaminhado,
via e-mail institucional, a Representação PR-PI00017052/2020 protocolado por PABLO HENRIQUE DA SILVA na qual se relata que em 14 de
agosto de 2020, através do Diário Oficial do Piauí, de nº152, o Governador do Estado do Piauí exonerou todos os servidores públicos
comissionados pertencentes ao quadro de pessoal do Departamento Estadual de Trânsito e lotados em cidades interioranas piauienses, dentre
elas, São João do Piauí.
Foi realizada pesquisa no Diário Oficial do Estado do Piauí, onde ficou constatado que a nomeação da servidora VALDINEIDE RODRIGUES
COELHO ocorreu há pouco mais de um ano.
É o relatório.
A notícia de suposto ilícito eleitoral deve ser refutada, tendo em vista que, após detida análise dos autos não foi constatado nenhum indício de
ilícito eleitoral, desta forma, não há evidências mínimas que pudessem ser um ponto inicial para encetar uma investigação.
Ante o exposto, determino o arquivamento do procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso III, da Resolução nº 174, de 4 de julho
de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP1.
1 Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (...) III -for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma
apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º2 da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, bem como na Diretriz nº 193 - do
Provimento nº 01/15 da Corregedoria do Ministério Público Federal (CMPF) e art. 574 da Portaria PGE nº 01/2019.5
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional Criminal - CAOCRIM, por e-mail, de todo o teor desta decisão.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí, data da assinatura digital.
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor Eleitoral
SIMP 000043-192/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento instaurado a partir de informações encaminhadas via aplicativo "WHATSAPP", no dia 01.09.2020, relatando que o
Conselheiro Tutelar do Município de São João do Piauí, Ronaldo Alves, estaria pela manhã em visita ao comércio da região, acompanhando o
pré-candidato Ednei Amorim.
Oficiado, Ronaldo Alves informou que não estava em horário de trabalho e nem com fardamento, frisando, ainda, que como cidadão, fora do
horário de expediente, tem direito ao voto, a voz e direito de manifestar livre expressão de pensamento.
É o relatório.
No caso em tela, não vislumbro a prática de qualquer conduta vedada ao agente público, nos termos do art. 73, I, da Lei n. 9.504/97, praticada
por servidor público da administração municipal.
Ante o exposto, determino o arquivamento do procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso III, da Resolução nº 174, de 4 de julho
de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PROMOTORIA ELEITORAL - 20ª ZONA ELEITORAL
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º1da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, bem como na Diretriz nº 192 - do
Provimento nº 01/15 da Corregedoria do Ministério Público Federal (CMPF) e art. 573 da Portaria PGE nº 01/2019.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional Criminal - CAOCRIM, por e-mail, de todo o teor desta decisão.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
1Não havendo recurso, a Notícia de Fato será arquivada no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo, em ordem cronológica,
ficando a documentação à disposição dos órgãos correicionais.
2Diretriz nº 19: independem de apreciação pelas Câmaras de Coordenação e Revisão e pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão os
arquivamentos de notícia de fato, nas hipóteses previstas na Resolução CNMP nº 174/2017, salvo em casos de recurso interposto pelo
noticiante, que poderá ser intimando por meio eletrônico. A cientificação é facultativa nos casos de a notícia de fato haver sido encaminhada ao
Ministério Público Federal em face de dever de ofício.
3Art. 57 (...). §1º. Ressalvada a hipótese de o feito ser arquivado judicialmente e não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que
os apreciou, registrando-se no sistema respectivo. §2º. O parágrafo anterior não se aplica se o entendimento adotado for contrário à instrução ou
orientação do Procurador-Geral Eleitoral, hipótese em que o arquivamento deverá ser submetido à homologação.
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PROMOTORIA ELEITORAL - 20ª ZONA ELEITORAL
São João do Piauí, 18 de janeiro de 2021.
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor de Justiça
SIMP 000095-192/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento instaurado a partir de e-mail encaminhado a esta Promotoria, pelo representante da Coligação O POVO PODE MAIS Partido dos Trabalhadores - PT, do Município de João Costa, relatando que a Coligação adversária (PSD) estaria realizando evento político com
exposição de telão no Bairro Algre, dando azo a várias aglomerações.
É o relatório.
Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifico que o procedimento em epígrafe deve ser arquivado em razão da perda do objeto, tendo
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em vista que o prazo final para a propositura de representação por propaganda irregular é a data das eleições.
Nesse sentido já decidiu o TSE: " Na esteira da jurisprudência do TSE, o prazo final para a propositura de representação, por propaganda
eleitoral extemporânea ou irregular, é a data da eleição." (Respe 0600130- 04.2018.6.18.0000/PI, rel. min. Luís Roberto Barroso, Dje 01.04.2019).
Ante o exposto, determino o arquivamento do procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso III, da Resolução nº 174, de 4 de julho
de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PROMOTORIA ELEITORAL - 20ª ZONA ELEITORAL
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º1da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, bem como na Diretriz nº 192 - do
Provimento nº 01/15 da Corregedoria do Ministério Público Federal (CMPF) e art. 573 da Portaria PGE nº 01/2019.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional Criminal - CAOCRIM, por e-mail, de todo o teor desta decisão.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria Eletoral.
1Não havendo recurso, a Notícia de Fato será arquivada no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo, em ordem cronológica,
ficando a documentação à disposição dos órgãos correicionais.
2Diretriz nº 19: independem de apreciação pelas Câmaras de Coordenação e Revisão e pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão os
arquivamentos de notícia de fato, nas hipóteses previstas na Resolução CNMP nº 174/2017, salvo em casos de recurso interposto pelo
noticiante, que poderá ser intimando por meio eletrônico. A cientificação é facultativa nos casos de a notícia de fato haver sido encaminhada ao
Ministério Público Federal em face de dever de ofício.
3Art. 57 (...). §1º. Ressalvada a hipótese de o feito ser arquivado judicialmente e não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que
os apreciou, registrando-se no sistema respectivo. §2º. O parágrafo anterior não se aplica se o entendimento adotado for contrário à instrução ou
orientação do Procurador-Geral Eleitoral, hipótese em que o arquivamento deverá ser submetido à homologação.
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PROMOTORIA ELEITORAL - 20ª ZONA ELEITORAL
São João do Piauí, data da assinatura digital.
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor Eleitoral
SIMP 000093-192/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento instaurado a partir de informações encaminhadas por Charle Amorim de Sá Andrade e Daniel Rodrigues Paulo, via
aplicativo "whatsApp", noticiando a existência de páginas "fakes" na rede social "instagram", que estão sendo utilizadas para atacar candidatos
do Município de São João do Piauí.
É o relatório.
Ocorre que, as diligências realizadas até então não foram suficientes para comprovar a justa causa, desta forma, não há evidências mínimas que
pudessem ser um ponto inicial para encetar uma investigação.
Ante o exposto, determino o arquivamento do procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso III, da Resolução nº 174, de 4 de julho
de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, bem como na Diretriz nº 191 - do
Provimento nº 01/15 da Corregedoria do Ministério Público Federal (CMPF) e art. 572 da Portaria PGE nº 01/2019.3
1 Diretriz n° 19: independem de apreciação pelas Câmaras de Coordenação e Revisão e pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão os
arquivamentos de notícia de fato, nas hipóteses previstas na Resolução CNMP nº 174/2017, salvo em caso de recurso interposto pelo noticiante,
que poderá ser intimado por meio eletrônico. A cientificação é facultativa nos casos de a notícia de fato haver sido encaminhada ao Ministério
Público Federal em face de dever de ofício.
2 Art. 57 (...). §1º. Ressalvada a hipótese de o feito ser arquivado judicialmente e não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que
os apreciou, registrando-se no sistema respectivo. §2º. O parágrafo anterior não se aplica se o entendimento adotado for contrário à instrução ou
orientação do Procurador-Geral Eleitoral, hipótese em que o arquivamento deverá ser submetido à homologação.
3
Cientifique-se os noticiantes.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional Criminal - CAOCRIM, por e-mail, de todo o teor desta decisão.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Eleitoral.
São João do Piauí, data da assinatura digital.
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor Eleitoral
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