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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. PAUTA DA 1335ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO A SER
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS 09 H, EM AMBIENTE VIRTUAL.15479
PAUTA DA 1335ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS
09:00 HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.
1. APRECIAÇÃO DA ATA DA 1334ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2021,
ENCAMINHADACÓPIADOEXTRATOAOSCONSELHEIROS.
2. JULGAMENTO DE PROCESSOS
2.1. RELATOR: DR. LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
2.1.1 Procedimento de Gestão Administrativa (GEDOC Nº 000043-226/2020). Processo eletrônico. Origem: Procuradoria-Geral de Justiça.
Assunto: Licença para tratamento da própria saúde. Interessado: Ricardo de Almeida Prado Filho. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.2 Inquérito Civil (SIMP Nº 000087-172/2016). Processo físico. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: Acompanhar a
elaboração e execução do Plano de Arborização de Teresina - PI. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho.
Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.3 Inquérito Civil (SIMP Nº 000153-065/2018). Processo físico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba - PI. Assunto: Apurar possíveis
irregularidades na tomada de contas do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, referente ao exercício de 2013, no Município de Parnaíba - PI.
Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Cristiano Farias Peixoto. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.4 Inquérito Civil nº 22/2019 (SIMP Nº 000184-174/2016). Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca - PI. Assunto:
Apurar irregularidades na realização de licitação para compra de medicamentos no município de Piracuruca - PI. Promoção de Arquivamento.
Promotor de Justiça: Márcio Giorgi Carcará Rocha. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.5 Inquérito Civil nº 04/2017 (SIMP Nº 000101-174/2017). Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca - PI. Assunto:
Apurar o pagamento de elevadas somas em dinheiro pelo município de Piracuruca - PI a escritórios de advocacia, nosanos de 2009 e 2010.
Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Márcio Giorgi Carcará Rocha. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.6 Inquérito Civil nº 12/2020 (SIMP Nº 000271-161/2020). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina - PI. Assunto:
Apurar denúncia de que o Prefeito Municipal de Morro do Chapéu do Piauí - PI estaria supostamente promovendo nomeações de cargos
comissionados em pleno ano eleitoral. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Adriano Fontenele Santos. Relator: Dr. Luís Francisco
Ribeiro.
2.1.7 Inquérito Civil nº 46/2017 (SIMP Nº 000405-088/2016). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos - PI. Assunto:
Averiguar suposto ato de improbidade praticado pelo Conselheiro Tutelar do Município de Sussuapara - PI, o Sr. Pedro Nilton Rodrigues dos
Anjos. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.8 Inquérito Civil nº 025/2014 (SIMP Nº 000076-174/2017). Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca - PI. Assunto:
Fiscalizar a utilização exclusiva dos 60% dos recursos anuais que compõem o FUNDEB para a remuneração dos profissionais do magistério em
efetivo exercício no 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 000228-276/2017). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes - PI. Assunto: Apurar
supostas irregularidades existentes na prestação de contas do município de Conceição do Canindé - PI, exercício de 2010. Promoção de
Arquivamento. Promotora de Justiça: Emanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.10 Inquérito Civil nº 58/2013 (SIMP Nº 000138-022/2017). Processo físico. Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto:
Apurar possíveis atos de improbidade caracterizadas pela carência de servidores e descaso nas condições de trabalho das Comarcas do interior
do Piauí - PI. Prorrogação de Prazo. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2 RELATORA: DRA. IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
2.2.1 Procedimento Preparatório (SIMP n° 000451-310/2020). Procedimento Eletrônico. Origem: 2° Promotoria de Justiça de São João do Piauí.
Assunto: Averiguar a negativa de cooperação do Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros com o SAMU de São João do Piauí. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.2 Procedimento Preparatório (SIMP n° 000030-172/2020). Procedimento Eletrônico. Origem: 24° Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto:
Bloco Fernandão Folia 2020. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção
Tavares Rodrigues.
2.2.3 Inquérito Civil (SIMP n° 000849-310/2019). Procedimento Eletrônico. Origem: 2° Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto:
Averiguar a disponibilização das informações exigidas pela Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Lei Complementar n° 101/200 (Lei
de Responsabilidade Fiscal) no portal da Câmara Municipal de São João do Piauí. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz
da Costa Pessoa. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.4 Procedimento Preparatório (SIMP n° 000050-172/2020). Procedimento Eletrônico. Origem: 24° Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto:
Bloquinho do Jacinta Andrade. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Ivaneide
Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.5 Inquérito Civil (SIMP n° 000169-201/2018). Procedimento Físico. Origem: Promotoria de Justiça de Cristino Castro. Assunto: Acompanhar a
elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo no município de Morro Cabeça do Tempo-PI. Promoção de Arquivamento.
Promotor de Justiça: Roberto Monteiro Carvalho. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.6 Inquérito Civil (SIMP n° 000454-174/2016). Procedimento Físico. Origem: 2° Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: Investigar
descumprimento de preceito constitucional de concurso público pelo Prefeito de Piracuruca. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça:
Márcio Giorgi Carcará Rocha. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.7 Inquérito Civil (SIMP n° 000145-172/2020). Procedimento Físico. Origem: 24° Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar possível
ocorrência de desmatamento na construção da nova sede do Jockey Clube de Teresina. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça:
Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.8 Inquérito Civil (SIMP n° 000035-210/2020). Procedimento Físico. Origem: 1° Promotoria de Justiça de Avelino Lopes. Assunto: Averiguar
suposta cobrança ilegal de contribuição de iluminação pública (COSIP) na zona rural do município de AvelinoLopes,em possível desconformidade
com a Lei Municipal n° 387/2013. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Luciano Lopes Sales. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção
Tavares Rodrigues.
2.2.9 Inquérito Civil (SIMP n° 000136-065/2018). Procedimento Eletrônico. Origem: 1° Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: Apurar
irregularidades em processo licitatório realizado pelo Município de Parnaíba, através do Pregão Presencial n° 47/2017, para contratação de
serviços de nutrição e alimentação mediante a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades para o fornecimento de refeições no
restaurante popular de Parnaíba. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Cristiano Farias Peixoto. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção
Tavares Rodrigues.
2.2.10 Inquérito Civil (SIMP n° 000237-088/2019). Procedimento Eletrônico. Origem: 1° Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: Apurar
possíveis irregularidades no cumprimento da carga horária de servidores de Unidades de Saúde do Município de Paquetá-PI. Promoção de
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Arquivamento. Promotora de Justiça: Michelline Ramalho Serejo da Silva. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3 RELATOR: DRA. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
2.3.1 Inquérito civil nº 121/2018 (SIMP nº 000166-088/2018). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: Apurar as
irregularidades verificadas pela Comissão de Sindicância Especial no Município de Dom Expedito Lopes, no exercício financeiro de 2016.
Prorrogação de prazo. Promotora de Justiça: Dra. Micheline Ramalho Serejo Silva. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.2 Inquérito civil nº 26/2019 (SIMP nº 000015-034/2019). Processo eletrônico. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto:
Respeito à identidade de gênero e à orientação sexual de usuários da rede socioassistencial do Município de Nazária. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Myrian Lago. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.3 Inquérito civil nº 11/2020 (SIMP nº 000058-361/2019). Processo eletrônico. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: Apurar
ausência de demarcação de
arruamento e passeio público no Município de Dom Expedito Lopes, fato impeditivo da instalação da rede de distribuição de energia elétrica.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Paulo Maurício Araújo Gusmão. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.4 Inquérito civil (SIMP nº 000194-101/2019). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: Averiguar a
existência de irregularidades na prestação de contas da Câmara Municipal de São José do Peixe junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí,
em virtude de pendências constatadas pelo Ministério Público de Contas nas prestações de contas relativas aos meses de janeiro e agosto do
exercício financeiro de 2018, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação
pertinente. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. José de Arimatéa Dourado Leão. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira
Nunes.
2.3.5 Inquérito civil nº 03/2018 (SIMP nº 001088-089/2018). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto:
Acompanhar/fiscalizar o Plano de Atendimento Socioeducativo do Município de São Luís do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Dra. Itanieli Rotondo Sá. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.6 Procedimento preparatório nº 24/2020 (SIMP nº 000307-174/2020). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca.
Assunto: Investigar doações de máscaras com o slogan do Município de São João da Fronteira, em afronta ao princípio da impessoalidade.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Márcio Giorgi Carcará Rocha. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.7 Inquérito civil nº 18/2020 (SIMP nº 000557-310/2020). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí.
Assunto: Apurar despesas da Câmara Municipal de São João do Piauí acima do limite constitucional e variação de subsídios dos vereadores sem
dispositivo legal no exercício financeiro de 2014. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relatora:
Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.3.8 Inquérito civil nº 14/2020 (SIMP nº 000548-310/2020). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí.
Assunto: Apurar a conduta do Prefeito de Pedro Laurentino, Sr. Hernande José de Sá Rodrigues, no exercício financeiro de 2014, sobre
contratação de pessoal sem concurso público ou teste seletivo e ausência de retenção do INSS dos contratados. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4 RELATOR: DR. FERNANDO MELO FERRO GOMES
2.4.1 Inquérito Civil Público - SIMP Nº 000012-231/2019. Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Regeneração - PI. Assunto: Apurar
suposta prática de possíveis atos de improbidade administrativa praticados pelo Prefeito Municipal de Jardim do Mulato e por GILMAR SILVA
ALMEIDA PRODUÇÕES E EVENTOS - ME, por ocasião de contratos com bandas musicais no período de janeiro a dezembro de 2013.
Prorrogação de prazo. Promotora de Justiça: Valesca Caland Noronha. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.2 Inquérito Civil Público - SIMP Nº 000095-088/2017. Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: Apurar
possível lesão à coletividade devido a prestação do serviço de saúde, especificamente o acesso à UTI Neonatal pela coletividade residente em
Picos e macrorregião. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Paulo Maurício Araújo Gusmão. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.3 Procedimento Preparatório - SIMP nº 000155-325/2018. Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Barro Duro/PI. Assunto: Apurar
supostas irregularidades na contratação sem concurso público pela Prefeitura de Barro Duro/PI, no ano de 2017. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Ari Martins Alves Filho. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.4 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000118-283/2018. Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de São Félix do Piauí. Assunto: Apurar
denúncia de que o Prefeito Municipal de São Miguel da Baixa Grande estaria contratando escritório de advocacia, para fins de prestação de
serviço de assistência jurídica, sem qualquer espécie de procedimento licitatório prévio. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Ari
Martins Alves Filho. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.5 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000442-172/2015. Processo físico. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto:
Acompanhar o manejo adequado de pneus inservíveis utilizados no âmbito do Município de Teresina. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.6 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000124-034/2019. Processo eletrônico. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Garantia
da liberdade religiosa na rede de ensino público do Estado do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Myrian Lago. Relator:
Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.7 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000042-158/2018. Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Alto Longá-PI. Assunto: Apurar
suposta fraude licitatória na contratação, por parte Município de Alto Longá, "Pensão e Restaurante Hospede-se Bem". Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Denise Costa Aguiar. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.8 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000196-019/2017. Processo eletrônico. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar
possíveis irregularidades na prestação de contas do Governo do Estado do Piauí, no exercício de 2011. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.9 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000122-019/2016. Processo eletrônico. Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar
irregularidade nos pagamentos indevidos a FRANCISCO DONATO LINHARES DE ARAÚJO FILHO (CHICO FILHO), após sua exoneração do
cargo de Diretor-Geral da EMATER-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Ana Isabel de Alencar Mota Dias. Relator: Fernando
Melo Ferro Gomes.
2.4.10 Procedimento de Gestão Administrativa (GEDOC Nº 000001-226/2020). Processo eletrônico. Origem: Procuradoria-Geral de Justiça.
Assunto: Licença para tratamento da própria saúde superior a 15 (quinze) dias. Interessada: Dra. Marlúcia Gomes Evaristo Almeida. Relator: Dr.
Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5 RELATORA: DRA. RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO
2.5.1 Procedimento de Gestão Administrativa (GEDOC: 000007-327/2020). Processo físico. Origem: Corregedoria-Geral do Ministério Público do
Estado do Piauí. Assunto: Exceção de Impedimento. Interessado: Francisco de Jesus Lima. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando.
2.5.2 Inquérito Civil nº 01/2017 (SIMP Nº 000012-277/2017). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente. Assunto:
Fomentar/acompanhar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do Município de Cristalândia - PI. Promoção de Arquivamento.
Promotora de Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.3 Inquérito Civil nº 06/2018 (SIMP Nº 0000204-310/2018). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI.
Assunto: Fiscalizar/acompanhar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do Município de Lagoa do Barro do Piauí/PI - PI. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.4 Inquérito Civil nº 05/2020 (SIMP Nº 000310-161/2019). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto:
Apurar fechamento do posto de saúde da localidade Armagosa. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Raimundo Nonato Ribeiro
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Martins Júnior. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.5 Inquérito Civil nº 15/2017 (SIMP Nº 000197-174/2016). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto:
Apurar notícia de irregularidade na contratação da empresa F. das Chagas Sousa Neto - ME (Posto Conquista) para aquisição de combustível
destinado ao abastecimento de veículos próprios e/ou a serviço da Câmara Municipal de Piracuruca. Promoção de Arquivamento. Promotor de
Justiça: Marcio Giorgi Carcará Rocha. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.6 Procedimento Preparatório nº 022/2020 (SIMP Nº 0000428-174/2020). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de
Piracuruca-PI. Assunto: Investigar possível ato de adoção à brasileira de menor natural da cidade de Piracuruca. Promoção de Arquivamento.
Promotor de Justiça: Marcio Giorgi Carcará Rocha. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.7 Notícia de Fato nº 130/2020 (SIMP: 000246-181/2020). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: Apurar
suposto desvio de função de servidor público efetivo do município de São João do Piauí. Recurso contra a decisão de arquivamento. Promotor de
Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.8 Notícia de Fato (SIMP:000699-369/2019). Processo físico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: Apurar de possíveis
irregularidades em Projeto de Lei municipal para doação de bem imóvel do Município de Parnaíba. Recurso contra a decisão de arquivamento.
Promotor de Justiça: Antenor Filgueiras Lôbo. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
3. PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO:
3.1 OFÍCIOS/MEMORANDOS E COMUNICAÇÕES
3.1.1 Ofício nº 038/2021-56ªPJ/MPPI. Origem: 56ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: encaminhamento das Portarias 01, 02 e 03/2020,
determinando a conversão das Notícias de Fato nº 000034-254/2020, 000040-228/2020 e 000851-032/2020 em Procedimentos Administrativos.
3.2. SEI
3.2.1 PGA-SEI. 19.21.0181.0000489/2021-82. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 01/2021 (SIMP 000001-340/2021);
3.2.2 PGA-SEI. 19.21.0090.0000496/2021-94. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: comunicação da prorrogação do prazo
de conclusão do Inquérito Civil nº 17/2018 (SIMP nº 000121-029/2018);
3.2.3 PGA-SEI. 19.21.0181.0000629/2021-85. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: arquivamento no Procedimento
Administrativo n° 21/2020 (SIMP 000018-035/2020);
3.2.4 PGA-SEI. 19.21.0118.0000611/2021-61. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação do Inquérito Civil nº
034/2017 (SIMP: 000092-034/2017), que trata sobre irregularidades relativas à garantia do direito à assistência social no âmbito dos Centros de
Referência Especializados da Assistência Social de Teresina-CREAS, pelo prazo de 01 (um) ano;
3.2.5 PGA-SEI. 19.21.0369.0000566/2021-33. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí/PI. Assunto: arquivamento do Inquérito
Civil n° 039/2019 (SIMP 000393-191/2017);
3.2.6 PGA-SEI. 19.21.0328.0000530/2021-68. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos/PI. Assunto: encaminhamento da Recomendação
Administrativa nº 001/2021, constante no Inquérito Civil 005/2021 (SIMP nº 000025-156/2021);
3.2.7 PGA-SEI. 19.21.0378.0000762/2021-38. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato n°
032/2020 no Procedimento Preparatório n° 09/2021 — (SIMP: 000115-030/2020), a fim de apurar irregularidades na acomodação de pacientes
não acometidos por COVID-19 na ala exclusivamente destinada a essa enfermidade no HUT "Prof. Zenon Rocha";
3.2.8 PGA-SEI. 19.21.0378.0000726/2021-40. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato n°
027/2020 no Procedimento Preparatório n° 006/2021 (SIMP: 000105-030/2020), que objetiva apurar irregularidades no fornecimento de máscara
inadequada aos profissionais de saúde do HUT " Prof. Zenon Rocha", em contrassenso com o disposto na nota técnica GVIMS/GGTSE/ANVISA
N° 04/2020;
3.2.9 PGA-SEI. 19.21.0378.0007159/2020-79. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão da Noticia de Fato n°
029/2020 no Procedimento Preparatório n° 008/2021 (SIMP: 000108-030/2020), que objetiva apurar negativa de acompanhamento regular por
profissional da UBS Parque Pioneiro à paciente idosa e acamada;
3.2.10 PGA-SEI. 19.21.0378.0000728/2021-83. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão da Noticia de Fato n°
007/2020 no Procedimento Preparatório n° 004/2021 (SIMP: 000010-030/2020), que objetiva apurar possíveis irregularidades na demora para a
realização dos exames de curva tensional diária, retinografia colorida binocular e campimetria computadorizada, através da rede pública
municipal de saúde;
3.2.11 PGA-SEI. 19.21.0130.0000837/2021-84. Origem: 21ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 102/2019 (SIMP 0000154-035/2019);
3.2.12 PGA-SEI. 19.21.0378.0000829/2021-72. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão da Noticia de Fato n°
033/2020 no Procedimento Preparatório n° 010/2021 (SIMP: 000116-030/2020), a fim de apurar irregularidades no suposto desvio de função dos
servidores, em face da realização de triagem por agentes de portaria nas Unidades Básicas de Saúde de Teresina, em especial a UBS do
Matadouro;
3.2.13 PGA-SEI. 19.21.0090.0000921/2021-65. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato nº
02/2020 em Procedimento Administrativo SIMP 000004-029/2020; Notícia de Fato nº 13/2020 em Procedimento Administrativo SIMP 000040029/2020; Notícia de Fato nº 14/2020 em Procedimento Preparatório SIMP 000050-029/2020; Notícia de Fato nº 86/2019 em Procedimento
Administrativo SIMP 000249-029/2019; Notícia de Fato nº 97/2019 em Procedimento Preparatório SIMP 000288-029/2019; Notícia de Fato nº
SIMP 000090-029/2020 em Procedimento Preparatório, com a numeração SIMP. Conversão do Preparatório nº 18/2019 em Inquérito Civil SIMP
000091-029/2019 e Procedimento Preparatório nº 25/2019 em Inquérito Civil SIMP 000104-029/2019. A virtualização do Procedimento
Administrativo SIMP 000004-029/2020; Procedimento Preparatório SIMP 000016-029/2020; Procedimento Administrativo SIMP 000040-029/2020;
Procedimento Preparatório SIMP 000050-029/2020; Procedimento Preparatório SIMP 000091-029/2020; Procedimento Administrativo nº 20/2019
SIMP 000102-029/2019; Procedimento Administrativo nº 61/2019 SIMP 000103-029/2019; Inquérito Civil SIMP 000104-029/2019; Inquérito Civil
nº 11/2019 SIMP 000124-029/2018; Procedimento Administrativo nº 62/2019 SIMP 000165-029/2019; Procedimento Administrativo nº 39/2019
SIMP 000204-029/2019; Procedimento Administrativo nº 40/2019 SIMP 000207-029/2019; Procedimento Administrativo nº 01/2020 SIMP 000208029/2019; Procedimento Administrativo nº 02/2020 SIMP 000209-029/2019; Procedimento Administrativo SIMP 000249-029/2019; Procedimento
Administrativo nº 53/2019 SIMP 000265-029/2019; Procedimento Administrativo nº 63/2019 SIMP 000280-029/2019; Procedimento Preparatório
SIMP 000288-029/2019 em atenção à Portaria nº 028/2020-28ªPJT, de 17.08.2020.
3.3. E-DOC
3.3.1 E-DOC Nº 07010087397202018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 000711-310/2020, SUPOSTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS.
3.3.2 E-DOC Nº 07010087415202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000442-174/2020, instaurado para fiscalizar possíveis irregularidades nos pedidos e recebimentos do auxílio
emergencial por parte dois servidores do município de São João da Fronteira.
3.3.3 E-DOC Nº 07010087411202083. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000486-361/2020, procedimento tem por objeto a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis pessoa idosa.
3.3.4 E-DOC Nº 07010087419202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 000601-232/2020, possível ocorrência do crime previsto no Art. 243 do ECA, e ainda a possível omissão da Autoridade Policial de
Corrente/PI na apuração do ilícito.
3.3.5 E-DOC Nº 07010087417202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
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Procedimento Administrativo nº 000022-232/2020, possível ocorrência de abuso/negligência a pessoa com deficiência - Zenailde Pereira da Silva.
3.3.6 E-DOC Nº 07010087413202072. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000108-150/2020, instaurada com o escopo de apurar eventual situação de vulnerabilidade vivenciada pela senhora Maria
Francisca de Sousa, pessoa com deficiência.
3.3.7 E-DOC Nº 07010087409202012. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000.618-083/2020, sobre falta de iluminação pública a despeito do pagamento de taxa de iluminação pública.
3.3.8 E-DOC Nº 07010087403202037. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Preparatório nº 006/2020 (SIMP 001660-310/2019), cujo objeto versa sobre tratamento de saúde.
3.3.9 E-DOC Nº 07010087402202092. 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato n° 000787-310/2020, a fim de fiscalizar PROBLEMAS NO DESCARTE DE ÁGUA PELA AGESPISA.
3.3.10 E-DOC Nº 07010087401202048. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato n° 000789-310/2020, TRATAMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DE INTERESSADO.
3.3.11 E-DOC Nº 07010087400202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 000772-310/2019, Criação e implantação do Procon no Município de São João do Piauí.
3.3.12 E-DOC Nº 07010087399202015. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000733-310/2020, PROBLEMAS NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE PELO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA
RITA.
3.3.13 E-DOC Nº 07010087398202062. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000384-310/2020, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO DO PAC PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE JOÃO COSTA-PI EM
SERVIÇOS DE TERCEIROS EM OUTRO MUNICÍPIO.
3.3.14 E-DOC Nº 07010087396202073. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Preparatório nº 005/2020 (SIMP 000242-310/2020), cujo objeto versa sobre suposta prática de acumulação indevida de
cargos públicos por servidores do Município de Campo Alegre do Fidalgo.
3.3.15 E-DOC Nº 07010087395202029. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de entranhamento do
Inquérito Civil nº 024/2018 (SIMP 000416-310/2018), no Inquérito Civil nº 076/2019 (SIMP 000130-310/2018), busca apurar supostas
irregularidades no transporte escolar de alunos do assentamento do INCRA, no Município de São João do Piauí.
3.3.16 E-DOC Nº 07010087478202018. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 000026-107/2020, com o fito de apurar supostos atos de improbidades administrativas praticadas pela senhora Maria Salomé da
Silva Cronemberger, ex-prefeita do município de São Miguel do Fidalgo.
3.3.17 E-DOC Nº 07010087476202029. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº. 43/2020 - SIMP nº 000147-109/2020, com o fito de aplicar medidas de proteção à idosa Anatália Maria de
Carvalho que lhe assegurem condições dignas de existência.
3.3.18 E-DOC Nº 07010087479202062. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº. 50/2020 - SIMP nº 000255-107/2020, com o fito de apurar atos de improbidade administrativa relacionados à suposta
cessão/alocação/doação ilegal de bens públicos integrantes do acervo patrimonial do Hospital Regional Deolindo Couto para o Hospital Particular
Nossa Senhora da Vitória.
3.3.19 E-DOC Nº 07010087480202097. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de Prazo do
Inquérito Civil nº 000636-267/2018, autos de investigação de possíveis irregularidades com gastos na aquisição de medicamentos pelo Município
de Itainópolis-PI.
3.3.20 E-DOC Nº 07010087481202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato nº 000755-240/2019, relata suposta situação de risco no fornecimento de energia elétrica (que sua irmã Dneusa Lopes da
Silva procurou a equatorial e solicitou a mudança de ramal; que a Equatorial alegou que os postes são de madeiras e por isso não poderia fazer a
mudança; que sua irmã mandou fazer os postes de concreto e mesmo assim a Equatorial não fez a mudança de ramal; que os fios da rede
elétrica continua nos postes de madeira).
3.3.21 E-DOC Nº 07010087482202086. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP nº 000838-361/2020, suposta realização de eventos nos restaurantes Tendas e Gaudêncio, neste Município, nos dias 20 e
21 de março do corrente ano, com aproximadamente 200 pessoas, indo na contramão das medidas contra a proliferação do COVID-19.
3.3.22 E-DOC Nº 07010087463202051. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000.656-083/2020, o DETRAN em Corrente não está funcionando, diferentemente do que ocorre nas unidades de Floriano,
Teresina, Picos, São Raimundo Nonato e Parnaíba, que reabriram por volta do dia 12 de Agosto.
3.3.23 E-DOC Nº 07010087462202013. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de indeferimento de
instauração de Notícia de Fato, referente ao atendimento nº 000756-083/2020.
3.3.24 E-DOC Nº Nº 07010087461202061. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato SIMP nº 000.110- 083/2020, suposta irregularidade na prestação de serviços (aulas e provas) pelo Ponto de Apoio da
UNOPAR no município de Corrente/PI.
3.3.25 E-DOC Nº 07010087459202091. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo SIMP Nº 000110-101/2019, acompanhar o funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso do
Município de Floriano à luz dos princípio da Administração Pública.
3.3.26 E-DOC Nº 07010087421202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato Nº 000602-232/2020, a fim de acompanhar o possível ocorrência do crime previsto no Art. 102 da Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso.
3.3.27 E-DOC Nº 07010087490202022. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Nº 001356-361/2019, com o fito de acompanhar suposta recusa, por parte da Secretária de Saúde do Município de
Sussuapara/PI, em realizar o seu atendimento e de sua filha recém-nascida, as quais são portadoras de "sífilis" e necessitam de tratamento.
3.3.28 E-DOC Nº 07010087485202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 01/2015, SIMP n° 000222-236/2018, e os autos apensados de IC nº 01/2013 - SIMP nº 000116-236/2019, com o fito de apurar
possíveis irregularidades cometidas pelo então Presidente da Câmara Municipal de Joaquim Pire.
3.3.29 E-DOC Nº 07010087492202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 001503-100/2020, instaurada com a finalidade de averiguar a ocorrência de suposta remoção de ofício de agente
comunitário de saúde.
3.3.30 E-DOC Nº 07010087487202017. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento de Investigação Criminal n° 000649-308/2020, tendo como objeto o repasse de recursos financeiros para manter em
funcionamento classes de educação de jovens e adultos, conforme ID 31872288, pactuação que teria se dado em desacordo às formalidades
legais.
3.3.31 E-DOC Nº 07010087496202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Água Branca-PI. Assunto: comunicação de Conversão de Notícia de
Fato em Inquérito Civil Público n° 02/2020 sob SIMP N° 375- 166/2020.
3.3.32 E-DOC Nº 07010087512202054. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jurumenha-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório nº. 01/2020, SIMP 000070-203/2020, o instaurado com a finalidade de averiguar suposta solicitação de vantagem
indevida realizada por agente público do Município de Jerumenha-PI.
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3.3.33 E-DOC Nº 07010087513202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jurumenha-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo N° 000038-203/2019, com fito de acompanhar o transporte público da cidade.
3.3.34 E-DOC Nº 07010087511202018. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento de Investigação Criminal n° 000647-308/2020, tendo como objeto o repasse de recursos financeiros para manter em
funcionamento classes de educação de jovens e adultos.
3.3.35 E-DOC Nº 07010087517202087. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 02/2020—SIMP 502-161/2019, instaurado em razão de denúncia anônima encaminhada pelo Disque 100
(número de protocolo:1995669) noticiando situação vivenciada pela idosa Maria Candida de Carvalho.
3.3.36 E-DOC Nº 07010087418202011. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 16/2019, SIMP nº 000076-033/2019, visando apurar suposta suspensão de fornecimento de transporte escolar à
aluna Andressa Maria da Costa Sudário, matriculada na U. E. Professora Auristela Soares.
3.3.37 E-DOC Nº 07010087425202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000404-267/2020, acerca da inclusão no currículo oficial das redes de ensino municipal de Itainópolis-PI e Vera
Mendes-PI a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-brasileira e Indígena".
3.3.38 E-DOC Nº 07010087428202031. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 345/2019 (SIMP: 000364-076/2019), instaurado em 09/09/2019 para apurar possível ilegalidades na dispensa de
licenciamento ambiental.
3.3.39 E-DOC Nº 07010087430202018. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 61/2020-2PJB (000097-140/2020), instaurado com a finalidade de aferir a utilização irregular de fogo e a
ocorrência de queimadas e incêndios florestais no Município de Barras/PI.
3.3.40 E-DOC Nº 07010087434202098. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 05/2019, SIMP 000276-088/2018.
3.3.41 E-DOC Nº 07010087435202032. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
SIMP nº 000363-089/2019, com fito de acompanhar o adolescente Pedro Ramon Rocha Borges.
3.3.42 E-DOC Nº 07010087436202087. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 317-100/2020, AVERIGUAR POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, DO
PISO SALARIAL, FIXADO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA .
3.3.43 E-DOC Nº 07010087426202041. Origem: GAECO. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Procedimento Investigatório
Criminal nº 000074-216/2018.
3.3.44 E-DOC Nº 07010087437202021. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 014/2020, SIMP nº 27-156/2020, com o fito de acompanhar esquema de rachadinha.
3.3.45 E-DOC Nº 07010087441202091. Origem: Núcleo das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato
nº 001158-361/2020, com o fito de acompanhamento de TAC firmado em 25.07.2016 com os Municípios de Santa Cruz do Piauí, Wall Ferraz e
Paquetá, relativo às irregularidades constatas em vistoria realizada pelo Órgão Ministerial nas unidades da ESF das referida urbes.
3.3.46 E-DOC Nº 07010087442202034. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil nº 14/2020, SIMP nº 352-161/2020, com o fito de apurar a utilização indevida ou a não observação do protocolo adequado quanto a
realização de testes rápidos para COVID-19 no Hospital Estadual Dr. Júlio Hartman.
3.3.47 E-DOC Nº 07010087443202089. Origem: Núcleo das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato nº
000190-361/2020, em Procedimento Administrativo, a fim de exercer o controle externo da atividade policial em relação ao possível extravio dos
autos do inquérito de nº 2215-21.2013.8.18.0032.
3.3.48 E-DOC Nº 07010087444202023. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 392-161/2020, em Procedimento Preparatório, Apurar suposto recebimento indevido de remuneração sem o efetivo exercício do cargo
por parte de Assessor de Comunicação do Município de Morro do Chapéu do Piauí - "funcionário fantasma".
3.3.49 E-DOC Nº 07010087446202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público n° 00003-264/2017, relatando suposta contratação, por parte do município, de um trator que seria de propriedade do
marido da vice-prefeita.
3.3.50 E-DOC Nº 07010087447202067. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marco Parente-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Procedimento Administrativo 03/2018 - SIMP 000069-254/2018, com o objetivo de realizar o controle externo da atividade policial quanto às
requisições emanadas da Promotoria de Marcos Parente.
3.3.51 E-DOC Nº 07010087448202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marco Parente-PI. Assunto: comunicação da prorrogação de prazo
do Inquérito Civil nº 01/2016 - SIMP 000234-319/2018, instaurado com o objetivo de apurar acumulação indevida de cargos por Edna Maria
Martins de Oliveira Carvalho.
3.3.52 E-DOC Nº 07010087449202056. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000392-184/2018, com o fito de acompanhar o Autor do Fato (Sr. Francisco Soares Moreira) relatou ter sofrido agressões por
parte da Autoridade Policial (Sgt. Antônio Francisco Gomes de Oliveira, vulgo "Sgt. Gomes") após sua prisão. O MM. Juiz determinou a
realização de exame de corpo de delito que foi anexado ao presente procedimento.
3.3.53 E-DOC Nº 07010087451202025. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº º 000710-184/2018.
3.3.54 E-DOC Nº 07010087456202058. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de indeferimento da instauração
de Notícia de Fato, tombada no sistema SIMP sob o nº 000030-224/2020.
3.3.55 E-DOC Nº 07010087457202019. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo SIMP Nº 000107-101/2019, instaurado com a finalidade de fiscalizar e acompanhar a obrigatoriedade legal
dos gestores do SUS apresentarem, no Poder Legislativo Municipal, mediante a realização de audiência pública, a Prestação de Contas do
Relatório Quadrimestral dos gastos com as políticas públicas de saúde no município de Floriano.
3.3.56 E-DOC Nº 07010087521202045. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Investigatório Criminal nº 001/2020 (SIMP 000142-173/2020).
3.3.57 E-DOC Nº 07010087523202034. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 000012-370/2020, cujo mote é promover a fiscalização e acompanhamento das ações desenvolvidas no
Município de Santana do Piauí, para prevenção e enfrentamento ao COVID-19.
3.3.58 E-DOC Nº 07010087525202023. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de homologação de não
persecução penal, Inquérito Civil nº 20/2020 ( SIMP 000076-138/2020).
3.3.59 E-DOC Nº 07010087522202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº. 800-271/2019 em Inquérito Civil Público nº 03/2020, que tem como objeto apurar a ocorrência de suposto superfaturamento na
contratação da empresa IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI ME para prestação de serviço de limpeza urbana.
3.3.60 E-DOC Nº 07010087527202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº. 17/2020 (SIMP 000077-203/2020) em Procedimento Administrativo nº. 14/2020, tendo como objetivo acompanhar a regularização de
profissionais de educação física na rede municipal de ensino do município de Jerumenha-PI.
3.3.61 E-DOC Nº 07010087519202076. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
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Inquérito Civil Público nº 007/2019 (SIMP nº 000304-179/2018).
3.3.62 E-DOC Nº 07010087530202036. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato 31/2020 (simp 000196-203/2020) no Inquérito Civil Público nº. 03/2020, Representação formulada por THALYTA MOTA QUEIROZ e
HEBERSON ALVES DA ROCHA, vereadores do Município de Canavieira-PI, na qual apontam possível utilização de recursos públicos para a
realização de promoção pessoal pelo Prefeito Municipal de Canavieira.
3.3.63 E-DOC Nº 07010087531202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Administrativo nº. 02/2018 (simp 000405-203/2019).
3.3.64 E-DOC Nº 07010087536202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000363-184/2017, Apurar possíveis irregularidades no FUNDEB do ano de 2014.
3.3.65 E-DOC Nº 07010087539202047. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 16/2020 (SIMP nº 000019-033/2020), aberta com o objetivo de apurar o suposto prejuízo educacional à comunidade estudantil, em razão
do iminente fechamento da Unidade Escolar Professor Tomaz Arêa Leão Filho por parte da SEDUC.
3.3.66 E-DOC Nº 07010087540202071. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Eleitoral n° 000003-296/2020, 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.
3.3.67 E-DOC Nº 07010087542202061. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração dos
seguintes Procedimento: 002063-361/2020, 002077-361/2020, 002084-361/2020, 002090-361/2020, 002094-361/2020 e 002097-361/2020.
3.3.68 E-DOC Nº 07010087551202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de ação no
Procedimento Administrativo- SIMP nº 000987-361/2020, protocolada sob o nº 0802238-84.2020.8.18.0032 e distribuída à 3ª Vara da Comarca
de Picos-PI.
3.3.69 E-DOC Nº 07010087554202095. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 24/2020, SIMP n° 261-161/2020, combate da pandemia pela COVID-19.
3.3.70 E-DOC Nº 07010087557202029. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato em Procedimento Administrativo nº 000679-237/2019, para fins de acompanhar a situação da menor Valéria Silva, inclusive
quanto a possível crime de estupro de vulnerável perpetrado pelo seu genitor Luzimar.
3.3.71 E-DOC Nº 07010087560202042. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: Comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 80/2019.000004-308/2019, instaurado com base em termo de declaração prestado pela Sra. Cândida Rodrigues
Sousa de Freitas, a qual noticiou que um homem chamado "Primo" se aproveita da condição de doente mental de seu filho José Augusto para lhe
vender produtos com avarias.
3.3.72 E-DOC Nº 07010087561202097. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato 097/2019 (SIMP nº 000656-143/2019) em Procedimento Administrativo, tendo por objeto apurar suposta desapropriação e desmatamento
em áreas de preservação - Localidade Mundo Novo, Zona Rural de União/PI.
3.3.73 E-DOC Nº 07010087571202022. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato nº 000404-240/2020, instaurada para averiguar denúncia sobre a não oferta de serviço de saúde ao menor J.W.A.S., por parte
da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Tapuio-PI.
3.3.74 E-DOC Nº 07010087572202077. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
seguintes Procedimentos: 000076-325/2020, 0000401-325/2020, 000495-325/2020, 000572-325/2020, 000579-325/2020, 000486-325/2020 e
000280-325/2020.
3.3.75 E-DOC Nº 07010087575202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato nº 000742-184/2018, em Procedimento Administrativo, instaurada a partir do relatório social encaminhado a esta Promotoria de Justiça
pela Assistência Social do município de Castelo do Piauí que versa sobre a situação de vulnerabilidade dos idosos Maria Rodrigues Cavalcante e
Manoel Rodrigues Cavalcante.
3.3.76 E-DOC Nº 07010087591202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato nº 000064-081/2020, em Procedimento Preparatório, a fiscalização e o acompanhamento das atualizações e publicações dos
atos administrativos e normativos no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Redenção do Gurgueia-PI.
3.3.77 E-DOC Nº 07010087594202037. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000023-033/2020, versando sobre suposta negativa de matrícula à criança Rafael Santana Bandeira Melo nos
CMEI's Thereza Cristina e Joffre do Rego Castelo Branco.
3.3.78 E-DOC Nº 07010087597202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 001482-199/2020, notícia anônima recebida através de mensagem de Whatsapp informando que os Policiais Militares, Katielson, lotado
na 2ª CIA/PM de Cocal-PI, Ovídio, conhecido por "Neto", lotado em Luís Correia-PI, e outro não identificado, estariam prestando serviços como
seguranças particulares, armados, ao Prefeito de Cocal-Pi.
3.3.79 E-DOC Nº 07010087593202092. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 45/2020 (SIMP 000245-191/2020), em suma, que uma senhora com deficiência mental encontra-se nas ruas da
cidade ameaçando vários indivíduos, entre eles a senhora Josilene Coelho de Sousa, a qual relata está sofrendo ameaças desta senhora, que
além de jogar pedras em sua residência, ainda se encontra em posse de uma faca.
3.3.80 E-DOC Nº 07010087588202081. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público- ICP SIMP Nº 001414-100/2018, instaurado para apurar irregularidades e adequar o funcionamento da Unidade
Básica de Saúde - UBS "José Siqueira Madeira", localizada no Município de Arraial - PI, às normas sanitárias.
3.3.81 E-DOC Nº 07010087584202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº SIMP: 000029-411/2020, visa fiscalizar a efetiva aplicação dos recursos públicos no combate e prevenção ao
COVID-19 pelo Município de PADRE MARCOS DO PIAUÍ e de dar maior transparência dos gastos realizados para este fim.
3.3.82 E-DOC Nº 07010087579202099. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº. 04/2019 (simp 000110-203/2019), instaurado com a finalidade de acompanhar o Processo de Escolha do
Conselho Tutelar da cidade de Jerumenha, no ano de 2019.
3.3.83 E-DOC Nº 07010087578202044. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de o arquivamento do
Procedimento Administrativo nº. 03/2019 (SIMP 000109-203/2019), instaurado com a finalidade de acompanhar o Processo de Escolha do
Conselho Tutelar da cidade de Canavieira, no ano de 2019.
3.3.84 E-DOC Nº 07010087577202016. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Inquérito Civil nº 000142-088/2019, instaurado com a finalidade de investigar possível irregularidade na doação de 27 (vinte e sete) óculos em
período de campanha eleitoral no Município de Dom Expedito Lopes, no exercício financeiro de 2016.
3.3.85 E-DOC Nº 07010087598202015. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000057-063/2019, objetivando DISCUTIR MEIOS PARA A REGULAR FISCALIZAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL E FORMAS DE SANAR EVENTUAIS FALTAS DESTES, NO SENTIDO DE QUE O SERVIÇO
SEJA PRESTADO E OS ALUNOS MANTIDOS NA UNIDADE ESCOLAR, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/PI.
3.3.86 E-DOC Nº 07010087670202012. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 45/2020 (SIMP: 000021-107/2020), com o fito de apurar suposta negligência do médico Dr.
Fabrício (coordenador do SAMU em Oeiras/PI), quanto à morosidade na autorização de transferência, em regime de urgência, do paciente Luís
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Martins de Aquino, do complexo HRDC/UPA 24H para o HUT/Teresina.
3.3.87 E-DOC Nº 07010079987202077. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de expedição
das seguintes Recomendações Administrativas: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94/2020, expedidas nos autos dos PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS (PA's) nº 30, 31, 32 e 33/2020, os quais tem por objeto e finalidade o acompanhamento e a fiscalização, no ano de 2020, no
Município de VALENÇA DO PIAUÍ, PIMENTEIRAS, NOVO ORIENTE DO PIAUÍ e LAGOA DO SÍTIO, (i) as medidas do Controle e Prevenção de
Proliferação do Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
3.3.88 E-DOC Nº 07010087661202013. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito
Civil Público nº 000383-062/2020, apurar a existência, regulamentação e alimentação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente no Município de Sigefredo Pacheco.
3.3.89 E-DOC Nº 07010087662202068. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marco Parente-PI. Assunto: comunicação de conversão de Notícia
de Fato nº 000492-319/2019, em Inquérito Civil Público, apurar possível ato de improbidade administrativa praticado pelo Procurador-Geral do
Município, por atuação paralela na advocacia privada.
3.3.90 E-DOC Nº 07010087660202079. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 267-271/2017, instaurado com a finalidade de acompanhar o Termo de Ajustamento de Conduta firmado, em 21
de setembro de 2016, entre o Ministério Público Estadual/Promotoria de Justiça de Guadalupe e o Município de Guadalupe, nos autos do
Procedimento Preliminar nº. 01/2016, tendo como objeto a regularização do pagamento dos salários dos servidores públicos efetivos.
3.3.91 E-DOC Nº 07010087659202044. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil nº SIMP: 002449-019/2019, Descumprimento de exigência dos requisitos de acessibilidade previstos na legislação no âmbito da
STRANS/Teresina, o que caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa.
3.3.92 E-DOC Nº 07010087654202011. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito
Público Civil nº 000019-063/2020, que tem como finalidade a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na portaria
em lume, os quais, uma vez alicerçados em provas documentais, poderão servir para justa causa de ação civil pública.
3.3.93 E-DOC Nº 07010087647202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000043-411.2020 que engloba o objeto deste feito, cujo mote é fiscalizar a efetiva aplicação dos recursos
públicos no combate e prevenção ao COVID-19 pelo Município de SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI, e de dar maior transparência dos gastos realizados
para este fim.
3.3.94 E-DOC Nº 07010087645202021. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº. 48/2020 - SIMP nº 000228-107/2020, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na contratação de docentes na área de
Educação Física, sem qualificação e/ou registro no Conselho Competente, no município de Colônia do Piauí/PI.
3.3.95 E-DOC Nº 07010087641202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000786-310/2020, SUPOSTA SITUAÇÃO DEGRADANTE DE ESPAÇO PÚBLICO APÓS REALIZAÇÃO DE CONVENÇÃO.
3.3.96 E-DOC Nº 07010087640202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000713-310/2020, PROBLEMAS NA TESTAGEM (COVID-19) E AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ.
3.3.97 E-DOC Nº 07010087639202073. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000690-310/2020, SITUAÇÃO DE SUPOSTA VULNERABILIDADE DE ADOLESCENTE.
3.3.98 E-DOC Nº 07010087638202029. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000031-370/2020, instaurado com fito de acompanhar as medidas profiláticas necessárias à prevenção/contenção do novo
Coronavírus (COVID 19).
3.3.99 E-DOC Nº 07010087637202084. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaguá-PI. Assunto: Inquérito Civil Público nº 017/2017
(SIMP nº 000382-085/2017) que tramitou no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI culminou no ajuizamento de Ação Civil Pública.
3.3.100 E-DOC Nº 07010087627202049. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de
Ação Civil Pública, referente ao Inquérito Civil Público nº 022/2018 (SIMP nº 000781-085/2018).
3.3.101 E-DOC Nº 07010079935202017. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
expedição das seguintes Recomendações n. 83, 84, 85 e 86/2020, expedidas nos autos dos PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (PA's) nº
30, 31, 32 e 33/2020, os quais tem por objeto e finalidade o acompanhamento e a fiscalização, no ano de 2020, no Município de VALENÇA DO
PIAUÍ, PIMENTEIRAS, NOVO ORIENTE DO PIAUÍ e LAGOA DO SÍTIO, (i) as medidas do Controle e Prevenção de Proliferação do Coronavírus.
3.3.102 E-DOC Nº 07010087619202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000490-184/2018, com o fito de acompanhar alunos do ensino médio da Unidade Escolar Sales Martins residente na zona
rural estão sem frequentar a escola porque o transporte escolar não está fazendo a rota por falta de pagamentos.
3.3.103 E-DOC Nº 07010087618202058. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 49/2020 (SIMP: 000037-107/2020), com o fito de apurar a criação de porcos e bodes em
chiqueiros existentes na residência do "Sr. Expedito", sito à Rua Deca Barbosa, Bairro Várzea, no município de Oeiras/PI, provocando mal cheiro,
infestação de moscas e, consequentemente, propiciando a proliferação de doenças nas adjacências.
3.3.104 E-DOC Nº 07010087617202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato SIMP: 000709-184/2018 em Procedimento Administrativo, para fazer o acompanhamento da situação de vulnerabilidade do
menor através da Assistência Social e do Conselho Tutelar do município de Juazeiro do Piauí.
3.3.105 E-DOC Nº 07010087616202069. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil n.º 05/2019 (SIMP nº 001411-105/2018), para apurar possível concessão de reajuste salarial e implantação de
gratificação de função, sem precedência de lei de iniciativa da Câmara Municipal, para os cargos de Secretários Municipais e Procurador
Municipal de Santa Rosa do Piauí-PI.
3.3.106 E-DOC Nº 07010087612202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato nº 000286-184/2020, em Procedimento Administrativo.
3.3.107 E-DOC Nº 07010087599202061. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório Eleitoral n.º 04/2020 (SIMP: 000214-175/2020), o qual tem como assunto investigar eventual prática de conduta
vedada por parte de agente público.
3.3.108 E-DOC Nº 07010087682202039. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo nº SIMP Nº 000116-101/2019, instaurado para fiscalizar e acompanhar o funcionamento do Hospital
Regional Tibério Nunes - HRTN, sediado na cidade de Floriano.
3.3.109 E-DOC Nº 07010087674202092. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Nº 01/2019 (SIMP nº 001246-105/2018), com o objetivo de apurar a deficiência de iluminação pública na Rua Manoel
Baiano, Bairro Várzea, no município de Oeiras/PI.
3.3.110 E-DOC Nº 07010087683202083. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de encerramento das
virtualizações dos procedimentos extrajudiciais, no âmbito da 1.ª Promotoria de Justiça, 2.ª Promotoria de Justiça e Promotoria Eleitoral da 21.ª
Zona Eleitoral.
3.3.111 E-DOC Nº 07010087688202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 11/2020 - SIMP nº 000171-150/2020 (Autos virtualizados), instaurado no âmbito da Promotoria de Justiça de
Demerval Lobão/PI, o qual tinha como escopo acompanhar a IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO OPERATIVO EMERGENCIAL DO HOSPITAL
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JOÃO LUIS DE MORAES para atender a demanda decorrente da COVID-19.
3.3.112 E-DOC Nº 07010087690202085. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 235/2019 - SIMP nº 248-076/2019, com a finalidade de apurar a falta de fornecimento de medicamentos.
3.3.113 E-DOC Nº 07010087673202048. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Nº 45/2018 (SIMP nº 000064-107/2017), com o objetivo de apurar possíveis atos atentatórios aos princípios da
Administração Pública pela utilização de máquinas do Programa de Aceleramento (PAC) com desvio de finalidade no município de Santa Rosa
do Piauí.
3.3.114 E-DOC Nº 07010087672202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 47/2020 (SIMP: 000027-107/2020), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na contratação de docentes na área
Educação Física, sem qualificação e/ou registro no Conselho Competente, no município de Santa Rosa do Piauí/PI.
3.3.115 E-DOC Nº 07010087691202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato, registrada no SIMP sob nº 000403-184/2017 em Procedimento Preparatório.
3.3.116 E-DOC Nº 07010087671202059. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Nº 27/2019 (SIMP nº 000084-107/2019), para apurar possíveis irregularidades ocorridas no procedimento licitatório na
modalidade pregão presencial nº 028/2017, bem como no consequente contrato administrativo nº 066/2017 no município de Colônia do Piauí/PI
com a empresa CTV Empreendimentos Eireli-EPP.
3.3.177 E-DOC Nº 07010087748202091. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de expedição da
Recomendação Administrativa nº 019/2020, nos autos do Procedimento Administrativo nº 000019-102/2020, com o fito de acompanhar a adoção
de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para a criação, regularização e gestão do FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE.
3.3.118 E-DOC Nº 07010087743202068. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
de investigação do Procedimento Administrativo nº 09/2019-SIMP: 000232-201/2019, Acompanhamento instaurado para acompanhar a situação
de possível ausência de acesso adequado à educação de pessoa menor com deficiência.
3.3.119 E-DOC Nº 07010087754202048. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de expedição da
Recomendação Administrativa n 20/2020, nos autos do Procedimento Administrativo nº 000020-102/2020, com o fito acompanhar a adoção de
todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para a criação, regularização e gestão do FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, bem como o fomento de campanhas de estímulo à captação/doação de recursos ao FIA, sem prejuízo da tomada das medidas
extrajudiciais e judiciais necessárias para a regularização do Fundo referido.
3.3.120 E-DOC Nº 07010087756202037. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo de SIMP 002591-100/2019, AVERIGUAR A EXISTÊNCIA DE POSSÍVEL VIOLAÇÃO DE DIREITOS DO IDOSO
MARTINS SEBASTIÃO DOS SANTOS E, UMA VEZ ASSIM DEMONSTRADO, GARANTIR A PROTEÇÃO DOS SEUS DIREITOS
FUNDAMENTAIS, À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, BEM COMO TOMAR AS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS
NECESSÁRIAS NO CASO DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
3.3.121 E-DOC Nº 07010087695202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Investigatório Criminal nº 006/2020 (SIMP 000529-173/2020), para investigar a prática de crimes de estupro de vulnerável.
3.3.122 E-DOC Nº 07010087694202063. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo nº 000121-101/2019, instaurado com a finalidade de acompanhar o cumprimento de Termo de
Ajustamento de Conduta - TAC celebrado entre o Ministério Público Estadual e a Câmara Municipal de Arraial, cujo objeto é a definição de prazos
para a regularização de seu quadro permanente, notadamente, ao do cargo de Controlador Interno.
3.3.123 E-DOC Nº 07010087762202094. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº SIMP 000836-100/2020, para averiguar violação e garantir direitos fundamentais das crianças E.E.S.F., A.E.P. S.,
e I.V.P.S., filhos de IASMIM PEREIRA DOS SANTOS, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis.
3.3.124 E-DOC Nº 07010087761202041. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº SIMP 000117-100/2020, Averiguar violação e garantir direitos fundamentais da criança M. V. R., bem como tomar
as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis.
3.3.125 E-DOC Nº 07010087768202061. Origem: 29ª Promotoria de Justiça Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 19/2019 - SIMP Nº 000149-030/2019, que tem por objeto apurar conduta no âmbito da Central de Regulação de
Teresina.
3.3.126 E-DOC Nº 07010087767202017. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n.º 25/2020 (000627-246/2020), a fim de acompanhar o processo de instauração e desenvolvimento do Projeto
MPPI Sempre Presente na Garantia do SUAS no município de Madeiro.
3.3.127 E-DOC Nº 07010087766202072. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de Instauração do
Procedimento Administrativo nº 24/2020 (000626-246/2020), a fim de acompanhar o processo de instauração e desenvolvimento do Projeto MPPI
Sempre Presente na Garantia do SUAS no município de Joca Marques.
3.3.128 E-DOC Nº 07010087764202083. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n.º 23/2020 (000625-246/2020), a fim de acompanhar o processo de instauração e desenvolvimento do Projeto
MPPI Sempre Presente na Garantia do SUAS no município de Luzilândia.
3.3.129 E-DOC Nº 07010087755202092. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de expedição da
Recomendação Administrativa nº 021/2020, nos autos do Procedimento Administrativo nº 000021-102/2020.
3.3.130 E-DOC Nº 07010087740202024. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
das seguintes Notícias de Fato: 000340-240/2020 e 000341-240/2020.
3.3.131 E-DOC Nº 07010080015202025. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 20/2019 - SIMP Nº 000164-030/2018, que tem por objeto apurar a ocupação duradoura de leitos da Unidade de Terapia
Intensiva Pediátrica do Hospital de Urgência de Teresina - HUT.
3.3.132 E-DOC Nº 07010087770202031. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000172-308/2020 que teve como finalidade apurar a situação vivenciada pela sra. Gervita Pereira de Jesus e
pelos netos dela.
3.3.133 E-DOC Nº 07010087779202041. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 08/2019- SIMP 000064-102/2019, Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para averiguar violação e
garantir direitos fundamentais da menor Caroline da Silva Barros, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, caso sejam
necessárias para a garantia dos direitos fundamentais.
3.3.134 E-DOC Nº 07010087778202013. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP n° 000239-089/2019, instaurado para acompanhar e fiscalizar os atos relativos ao processo de escolha dos membros do
Conselho Tutelar do Município de Santa Cruz do Piauí-PI.
3.3.135 E-DOC Nº 07010087776202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Aroazes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Preparatório n° 07/2020 - SIMP: 000197- 030/2019, apurar possível incompatibilidade de quadro clínico apresentado com o que
consta no Sistema de Regulação de paciente que foi encaminhada do Hospital Municipal de Regeneração para o Hospital Geral do Buenos Aires.
3.3.136 E-DOC Nº 07010087777202052. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Despacho de
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encaminhamento do feito ao Ministério Público Federal, para fins de conhecimento e adoção das medidas cabíveis. REFERÊNCIA: ICP N° 1427100/2018.
3.3.137 E-DOC Nº 07010087775202063. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP n° 000335-262/2018, situação de vulnerabilidade e suposto crime de estupro praticado pelo senhor Francisco Mathias da
Silva (padrasto) contra a adolescente LUANA PEREIRA DA SILVA.
3.3.138 E-DOC Nº 07010087737202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
das seguintes Notícias Fato n° 00344-240/2020, 00657-240/2019, 00163-240/2020 e 00345-240/2020.
3.3.139 E-DOC Nº 07010087840202051. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000053-102/2020, Averiguar violação e garantir direitos fundamentais da criança L.M.S.F., bem como
proporcionar a integração da menor à Rede de Assistência e Saúde do Município de Floriano.
3.3.140 E-DOC Nº 07010087836202092. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório Eleitoral nº 03/2020 - SIMP Nº 000.046-320/2020, instaurado com o fito de acompanhar a Recomendação Eleitoral nº
03/2020.
3.3.141 E-DOC Nº 07010087843202094. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório Eleitoral n.º 05/2020 (SIMP: 000214-175/2020), o qual tem como assunto investigar eventual prática de captação
ilícita de sufrágio.
3.3.142 E-DOC Nº 07010087835202048. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato Eleitoral nº 01/2020 - SIMP nº 000.005-320/2020.
3.3.143 E-DOC Nº 07010087722202042. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato nº 000020-083/2020, em Procedimento Investigatório Criminal, que versa sobre a possível prática de crime previsto no art. 257,
do Código Penal, no Cartório 2º Ofício de Notas e Registro desta cidade.
3.3.144 E-DOC Nº 07010087725202086. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 005/2020 (SIMP/MPPI Nº 000.006-416/2020), com o objetivo acompanhar a efetiva aplicação dos recursos
públicos no combate e prevenção à COVID-19.
3.3.145 E-DOC Nº 07010087723202097. Origem: GERCOG. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil nº 000004-215/2020,
procedimento em referência informa sobre possível invasão de áreas públicas, por alteração notarial indevida em matrícula de origem nº 1.182,
da Serventia Extrajudicial de Caracol, através da qual a área original imobiliária que eram 514 ha (quinhentos e quatorze hectares) passaram a
constar em registro de imóveis como sendo 20.524,5564 ha (vinte mil, quinhentos e vinte e quatro hectares, cinquenta e cinco ares e sessenta e
quatro centiares).
3.3.146 E-DOC Nº 07010087720202053. Origem: GERCOG. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil nº 000003-215/2019,
procedimento em referência informa sobre acréscimo de área na matrícula nº 245, fls. 15 do Livro nº 02-B, de 16/02/1977, Cartório do 1º Ofício de
Canto do Buriti/PI, referente a duas posses de terras do valor primitivo de Cr$20,00 (Vinte Cruzeiros) e Cr$10,00 (Dez Cruzeiros) cada, na
Fazenda Nova Olinda, Município de Canto do Buriti/PI.
3.3.147 E-DOC Nº 07010087717202031. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Carta Precatória nº 000003-102/2020, cientificação do Sr. Ricardo Oliveira Rocha quando a anuência da genetriz da menor A.V. dos R., em
relação ao valor ofertado a título de alimentos, qual sejam, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) equivalente a 15% (quinze por cento)
do salário-mínimo vigente.
3.3.148 E-DOC Nº 07010087790202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo SIMP Nº 000127-101/2019, instaurado com a finalidade de fiscalizar e acompanhar o funcionamento do
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORIANO.
3.3.149 E-DOC Nº 07010087788202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público nº 000237-276/2017, bem como a conversão da Notícia de Fato nº 000029-342/2018, em Inquérito Civil.
3.3.150 E-DOC Nº 07010087715202041. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000148-310/2020, SUPOSTO FATURAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO UTILIZADO.
3.3.151 E-DOC Nº 07010087712202015. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São joão do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000239-310/2020, AULAS NÃO PRESENCIAIS DURANTE O PERÍODO DE COVID.
3.3.152 E-DOC Nº 07010087709202093. Origem:2ª Promotoria de Justiça de São joão do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato n° 000565-310/2020, ACÚMULO DE LIXO E ESPAÇO UTILIZADO POR USUÁRIOS DE DROGAS EM TERRENO
ABANDONADO PELA EMPRESA TELEMAR.
3.3.153 E-DOC Nº 07010087707202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São joão do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000291-310/2020, ACOMPANHAR POLÍTICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS NO PERÍODO DE COVID.
3.3.154 E-DOC Nº 07010087706202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São joão do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000287-310/2020, ACOMPANHAR POLÍTICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS NO PERÍODO DE COVID.
3.3.155 E-DOC Nº 07010087705202013. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000169-101/2020, com o objetivo de Fiscalizar, acompanhar e garantir a realização de todas as medidas técnicas
e administrativas, no âmbito do MUNICÍPIO DE FLORIANO, No contexto da pandemia.
3.3.156 E-DOC Nº 07010087809202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato, registrada no SIMP sob nº 000078-184/2017, em Procedimento Administrativo, instaurada a partir do Ofício nº 036/2016
expedido ao Prefeito Municipal de Castelo do Piauí, para que realizasse a montagem de sala de estimulação precoce em virtude do recebimento
de recursos da SESAPI no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
3.3.157 E-DOC Nº 07010087810202044. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 000038-081/2017.
3.3.158 E-DOC Nº 07010087801202053. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000237-101/2019, com objetivo de acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta
celebrado entre o Ministério Público Estadual e o estabelecimento comercial METALÚRGICA FEITOZA, cujo objeto é a realização de diversas
ações visando regularizar a emissão de ruídos.
3.3.159 E-DOC Nº 07010087800202017. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação da Notícia de
Fato n° 37/2020- SIMP 000128-030/2020, que tem como objetivo apurar possíveis irregularidades na negativa de marcação de consulta e exame
a usuários da Rede Pública Municipal de Saúde.
3.3.160 E-DOC Nº 07010084608202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Avelino Lopes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000291-210/2019, Acompanhar o planejamento e a execução das ações de combate ao vetor do vírus da
dengue, chicungunya e zika, no município de Morro Cabeça no Tempo/PI.
3.3.161 E-DOC Nº 07010087815202077. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de ação nos
autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 006/2020 (SIMP 000529-173/2020).
3.3.162 E-DOC Nº 07010087817202066. Origem: GERCOG. Assunto: comunicação de devolução dos autos eletrônicos do Inquérito Civil nº
000059-025/2016.
3.3.163 E-DOC Nº 07010087821202024. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000003-101/2020, ACOMPANHAR CUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
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CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E O ESTABELECIMENTO COMERCIAL "BRED MOTOPEÇAS", CUJO OBJETO É
GARANTIR A ADEQUAÇÃO DA EMISSÃO DE RUÍDO AOS NÍVEIS LEGAIS.
3.3.164 E-DOC Nº 07010087823202013. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do prazo da Notícia de Fato Nº 65/2020 SIMP 000334-191/2020, noticiando que tomou conhecimento através do Conselho Tutelar
de São João do Piauí que uma adolescente de 12 anos de idade se encontrava em atendimento na Maternidade Mãe Elisa com problemas em
sua gestação e que esta pertence ao Município de Capitão Gervásio Oliveira.
3.3.165 E-DOC Nº 07010087824202068. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Atendimento ao Público SIMP n° 00073-420/2020, em razão do fato narrado já está sendo apurado em outro procedimento.
3.3.166 E-DOC Nº 07010087820202081. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Pirpiri-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 07/2020 (SIMP: 000526-368/2020), instaurado para averiguar notícia apresentada pela assistente social do CAPS
II, Sra. Suzana Maria Silva de Sousa, no dia 11/03/2020, de que a Sra. Maria Helena Costa Nascimento, nascida em 23/12/1949, portanto, com
70 anos de idade, não possuía suporte familiar e comunitário.
3.3.167 E-DOC Nº 07010087813202088. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 000069-206/2020.
3.3.168 E-DOC Nº 07010087798202078. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 412-156/2020, notícia apresentada pelo Conselho Tutelar de Coivaras narrando insegurança no desempenho das
funções em razão do aumento do número de casos e ameaça aos membros, Despacho e Portaria nº050/2020.
3.3.169 E-DOC Nº 07010087830202015. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 001643-361/2020, como objetivo atuar na defesa do direito individual indisponível à saúde do menor Snayder
Gabriel Gonçalves Sousa.
3.3.170 E-DOC 07010087847202072. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos seguintes
Procedimentos: 678-325/2020, 680-325/2020, 364-325/2020, 651-325/2020, 650-325/2020, 595-325/2020, 473-325/2020.
3.3.171 E-DOC Nº 07010087844202039. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de ação civil
pública referente ao objeto de investigação do procedimento preparatório n.º 36/2020 (SIMP n.º 000513-174/2019).
3.3.172 E-DOC Nº 07010087799202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato nº 000284-240/2020, instaurada para apurar regularidade no aumento do preço dos materiais de construção nos comércios de
São Miguel do Tapuio/PI.
3.3.173 E-DOC Nº 07010087796202089. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
referente ao Procedimento Administrativo de SIMP 000167-101/2019, FISCALIZAR, ACOMPANHAR E GARANTIR O PLENO
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ.
3.3.174 E-DOC Nº 07010087795202034. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 17/2019 (000052-271/2019), que tem como escopo acompanhar a situação da menor Tailane Mendes Pereira.
3.3.175 E-DOC Nº 07010087794202091. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 000248-424/2020 - SIMP Nº 000248-424/2020, instaurada a partir da Manifestação Ouvidoria nº 3322/2020, com a finalidade de
apurar possíveis irregularidades no acompanhamento de usuário deficiente físico acometido pelo Coronavírus - COVID 19, pela Atenção Básica à
Saúde de Teresina - P.
3.3.176 E-DOC Nº 07010087792202017. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 51/2020 (SIMP: 000028-107/2020), com o fito de apurar eventual omissão da Prefeitura Municipal
de Santa Rosa do Piauí-PI em fiscalizar o uso da área adjacente à faixa de domínio (área não-edificável) da Rodovia Estadual PI-239 que
atravessa o perímetro urbano do Município de Santa Rosa do PiauíPI, considerando a Lei Federal nº 6.766/1979.
3.3.177 E-DOC Nº 07010087846202028. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 001283-100/2020.
3.3.178 E-DOC Nº 07010087850202096. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 00073-203/2020, em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público.
3.3.179 E-DOC Nº 07010087848202017. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº. 52/2020 - SIMP nº 000039-107/2020, com o fito de verificar os estabelecimentos comerciais e/ou pessoas físicas que estejam
praticando a venda irregular de gás liquefeito de petróleo (GLP), sem a devida autorização pela ANP, no município de São Miguel do Fidalgo/PI.
3.3.180 E-DOC Nº 07010087703202016. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000175-101/2020, Acompanhar e fiscalizar a regularidade do funcionamento da Estação de Tratamento da
Nefroclínica, bem como garantir o tratamento dos resíduos líquidos, gasosos e detritos (águas e esgotos) que são lançados diretamente no
Riacho Irapuá.
3.3.181 E-DOC Nº 07010087702202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato nº 000033-292/2020, em Procedimento Administrativo, instaurada com o objetivo de averiguar a situação da menor M.K.D.S. (16 anos),
que não obedece mais os genitores, vive bebendo álcool, além de fugir de casa e passar dias sem dar notícias.
3.3.182 E-DOC Nº 07010087704202061. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração o
Procedimento Administrativo nº 001729-100/2020, garantir a inclusão de PATRÍCIA CARVALHO COSTA, dependente química, na Rede de
Atenção básica de Saúde - CAPS AD III e Assistência Social.
3.3.183 E-DOC Nº 07010087700202082. Origem: GACEP. Assunto: comunicação de instauração dos seguintes Procedimentos: 000131225/2020, 000145-225/2020, 000144-225/2020 e 000017-225/2020.
3.3.184 E-DOC Nº 07010087699202096. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP n° 000062-420/2020, pois o objeto do presente procedimento não está englobado entre os interesses constitucionalmente
tutelados pelo Ministério Público.
3.3.185 E-DOC Nº 07010087697202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 000415-271/2019, instaurado com o objetivo de apurar irregularidades nas condições estruturais e de pessoal da
Delegacia de Polícia de Guadalupe.
3.3.186 E-DOC Nº 07010087906202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público nº 32/2020 - (SIMP 000182-107/2020), com o fito de apurar suposta inobservância dos Decretos Estaduais nº
19.040/2020 (Protocolo Geral de Recomendações Higiênico-sanitárias).
3.3.187 E-DOC Nº 07010087903202079. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo nº 08/2019 - (SIMP nº 000109-107/2019), visando acompanhar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
realizado com o município de Colônia do Piauí referente aos Matadouros Públicos.
3.3.188 E-DOC Nº 07010087902202024. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
seguintes Procedimentos Administrativos: 355-076/2019 e 175-076/2018.
3.3.189 E-DOC Nº 07010087909202046. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato n° 35/2020-SIMP 000126-030/2020.
3.3.190 E-DOC Nº 07010087896202013. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000802-310/2020, SUPOSTA IRREGULARIDADE NO CONCURSO PÚBLICO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ QUANTO A NÃO
DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.
Página 11

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 798 Disponibilização: Quarta-feira, 3 de Fevereiro de 2021 Publicação: Quinta-feira, 4 de Fevereiro de 2021

3.3.191 E-DOC Nº 07010087894202016. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000803-310/2020, SUPOSTA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COM PRODUTOS VENCIDOS PELO MUNICÍPIO
DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO.
3.3.192 E-DOC Nº 07010087893202071. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n° 000335-361/2020, o instaurado a partir de relatório situacional nº 04/2020 do Conselho Tutelar de Picos-PI pelo qual foi
noticiada situação de risco vivenciada pelas crianças Emilly Kauane Almeida do Nascimento, Arthur Kauan de Almeida Nobre e Isabelly de
Almeida Albuquerque.
3.3.193 E-DOC Nº 07010087891202082. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos seguintes
Procedimentos: 000371-181/2020 e 000570-181/2019.
3.3.194 E-DOC Nº 07010087922202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil n.º 13/2017 (SIMP n.º 000222-174/2016) com o fim de apurar notícia de existência de cargos comissionados sem previsão legal e servidores
ocupando cargo DAS sem portaria.
3.3.195 E-DOC Nº 07010087918202037. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil n° 005/2014, SIMP n° 000054-161/2017.
3.3.196 E-DOC Nº 07010087892202027. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São joão do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 000799-310/2020.
3.3.197 E-DOC Nº 07010087886202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
seguintes Procedimentos: 696-325/2020, 688-325/2020, 577-325/2020 e 439-325/2020.
3.3.198 E-DOC Nº 07010087882202091. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São joão do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 0001438-310/2019), SUPOSTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
3.3.199 E-DOC Nº 07010087881202047. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo nº 000648-089/2018.
3.3.200 E-DOC Nº 07010087880202019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório n.º 15/2020 (SIMP n.º 000332-174/2019), o qual tem como assunto investigar suposto acúmulo ilegal de cargos
públicos da Sra. Sandra Freitas de Oliveira.
3.3.201 E-DOC Nº 07010087879202078. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 59/2020 (SIMP n.º 000242-174/2020), o qual tem como finalidade acompanhar e fiscalizar a suspensão das
sessões de licitações públicas presenciais durante a pandemia da Covid-19.
3.3.202 E-DOC Nº 07010087878202023. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 65/2020 (SIMP n.º 000272-174/2020), o qual tem como finalidade acompanhar e fiscalizar o regular
funcionamento da Câmara de Vereadores do município de São José do Divino/PI, no período da pandemia da COVID-19.
3.3.203 E-DOC Nº 07010087877202089. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 44/2020 (SIMP n.º 000193-174/2020), o qual tem como finalidade acompanhar e fiscalizar, durante a pandemia
do COVID-19, o planejamento e execução do serviço público de coleta domiciliar de lixo e limpeza de vias públicas no município de São João da
Fronteira/PI.
3.3.204 E-DOC Nº 07010087925202039. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000051- 003/2017.
3.3.205 E-DOC Nº 07010087874202045. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de ação civil pública
referente ao objeto de investigação do Procedimento Preparatório n.º 15/2020 (SIMP n.º 000332-174/2019).
3.3.206 E-DOC Nº 07010087867202043. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 001868-088/2019, instaurada após reclamação formulada junto à Ouvidoria do MPPI pelo senhor FRANCISCO HAMILTON DE
SOUSA JÚNIOR, relatando possível negativa na prestação de serviço da Clínica TRANSITAR.
3.3.207 E-DOC Nº 07010087865202054. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000062-276/2017, apurar a suposta atuação deficiente do Conselho do FUNDEB, no acompanhamento e
fiscalização da aplicação de recursos financeiros repassados ao município de Conceição do Canindé, pelo Ministério da Educação.
3.3.208 E-DOC Nº 07010087929202017. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo nº 000115-107/2019, com o fito de acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta.
3.3.209 E-DOC Nº 07010087864202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de ação nos
autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 003/2020 (SIMP 000100-173/2020).
3.3.210 E-DOC Nº 07010087861202076. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório Eleitoral n.º 06/2020 (SIMP: 000227-175/2020), o qual tem como assunto investigar eventual prática de conduta
vedada por parte de agente público.
3.3.211 E-DOC Nº 07010087859202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos seguintes
Procedimentos Administrativos SIMP nº 000083-179/2020 e 000899-172/2019.
3.3.212 E-DOC Nº 07010087858202052. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 101/2018 (SIMP: 00149-076/2018).
3.3.213 E-DOC Nº 07010087854202074. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 013/2019 - SIMP Nº 000045-030/2018.
3.3.214 E-DOC Nº 07010087997202086. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil nº 000019-029/2017, visando apurar denúncia que versava sobre a precariedade na estrutura física do prédio onde funciona o CEJA Profª
Maria Rodrigues das Mercedes.
3.3.215 E-DOC Nº 07010087993202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 000176-237/2019.
3.3.216 E-DOC Nº 07010087992202053. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público n° 000034-276/2017.
3.3.217 E-DOC Nº 07010088008202071. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de
instauração da Notícia de Fato nº 000097-095/2020.
3.3.218 E-DOC Nº 07010088006202082. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 001184-361/2019, tem por objeto a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis da pessoa idosa
Maria da Conceição Hipólito.
3.3.219 E-DOC Nº 07010087991202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 000032-342/2018.
3.3.220 E-DOC Nº 07010087990202064. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público n° 000032-342/2018.
3.3.221 E-DOC Nº 07010087989202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 1027-161/2019, instaurado em razão de denúncia anônima apontando suposta situação de vulnerabilidade
vivenciada pelo menor Kássio da Silva Chagas, em decorrência de atos praticados pela sua genitora.
3.3.222 E-DOC Nº 07010087988202095. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
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Inquérito Civil Público n° 000182-237/2019.
3.3.223 E-DOC Nº 07010088011202095. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000841-267/2019, que versa sobre possíveis irregularidades no funcionamento da Unidade Odontológica Móvel
do município de Isaías Coelho-PI.
3.3.224 E-DOC Nº 07010087987202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público n° 000248-237/2018, instaurado com o objetivo de apurar possível descumprimento de requisição para instauração de
inquérito policial pelo Delegado de Polícia de Simplício Mendes.
3.3.225 E-DOC Nº 07010088012202031. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000180-101/2020.
3.3.226 E-DOC Nº 07010088017202062. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000486-100/2020, AVERIGUAR OMISSÃO DO MUNICÍPIO DE FLORIANO, VIA SECRETARIAL MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, EM FORNECER PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR À CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
3.3.227 E-DOC Nº 07010087957202034. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 030/2020 (SIMP Nº 000109-030/2020).
3.3.228 E-DOC Nº 07010087985202051. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 44 /20 20 - SIMP n º 000139-109/2020, para fins de aplicação de medidas de proteção à adolescente Emily
Vitória Silva que lhe garantam condições para seu integral desenvolvimento, livre de quaisquer formas de violência ou negligência.
3.3.229 E-DOC Nº 07010087984202015. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 57/2020 (SIMP n.º 000240-174/2020), o qual tem como finalidade acompanhar e fiscalizar suspensão das
sessões de licitações públicas presenciais durante a pandemia do COVID-19 no município de Piracuruca/PI.
3.3.230 E-DOC Nº 07010087980202029. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório nº 686-161/2020, com o objetivo de apurar a conduta de policiais militares vinculados à 4° Companhia do 12° BPM de
Esperantina/PI, durante uma abordagem realizada no povoado Aposento, zona rural da cidade de Batalha/PI, no dia 31 de julho de 2020.
4. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
4.1 Relatório semestral da OUVIDORIA MPPI, referente ao segundo semestre do ano de 2020 (julho a dezembro).
CONSELHOSUPERIORDOMINISTÉRIOPÚBLICO,EMTERESINA(PI), 03 DE FEVEREIRODE2021.
RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ15455
PORTARIA PGJ/PI Nº 223/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a Portaria PGJ/PI nº 77/2021, que nomeou para estagiário do Ministério Público do Estado do Piauí em Parnaíba, Stênio
Augusto Moura Fé Santana, aprovado no 9º Processo Seletivo para Estagiários da instituição;
CONSIDERANDO que o estagiário ora nomeado é filho do Diretor de Sede de Parnaíba, Promotor de Justiça Edilvo Agusto de Oliveira Santana,
que tem como atribuições de direção, dentre outras, assinar o termo de entrada em exercício e portaria de lotação dos estagiários nas
Promotorias de Justiça;
CONSIDERANDO o despacho contido nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0258.0000471/2021-92,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça RUSZEL LIMA VERDE CAVALCANTE, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, para, em caráter
excepcional, exercer a função de direção de sede das Promotorias de Justiça de Parnaíba, em substituição ao titular, exclusivamente no que diz
respeito à assinatura de toda a documentação necessária do estagiário Stênio Augusto Moura Fé Santana.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 224/2021
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 o despacho contido no documento de
protocolo e-doc nº 07010090586202159,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, respondendo
cumulativamente pela 5ª Promotoria de Justiça de Picos, para atuar nos autos da Ação Revisional de Alimentos nº 0800868-70.2020.8.18.0032,
em trâmite na 6ª Promotoria de Justiça de Picos, em razão de arguição de suspeição do Promotor de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 228/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho da Coordenadoria de Recursos Humanos contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0363.0000560/2021-91,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor RAIMUNDO NOGUEIRA LEOPOLDINO NETO, Secretário Executivo, matrícula nº 16358, para substituir a servidora Maria
das Graças de Medeiros Rios, Assessora Especial para Distribuição Processual de 2º Grau, enquanto durar suas férias, no período de 01 de
fevereiro a 02 de março de 2021, com efeitos retroativos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 231/2021
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 19.21.0721.0000859/2021Página 13
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34,
RESOLVE:
CONCEDER ao servidor CLEYTON SOARES DA COSTA E SILVA, Técnico Ministerial, matrícula nº 208, 04 (quatro) dias de folga, para serem
fruídos nos dias 15, 16, 17 e 18 de fevereiro de 2021, como compensação em razão de expediente cumprido durante recesso ministerial,
conforme Portarias PGJ/PI nº 3133/2017 e 3282/2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 232/2021
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 - PGA/SEI nº 19.21.0063.0000811/202145,
RESOLVE
CONCEDER ao servidor LISANDRO SANTOS DE SOUSA, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15483, 01 (um) dia e 1/2 (meio) de
folga, para serem fruídos nos dias 22 e 23 de março de 2021, como compensação em razão de atuação no Processo Seletivo para Estagiários do
MP-PI, conforme Edital PGJ nº 30/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 233/2021
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 19.21.0365.0000874/202122,
RESOLVE:
CONCEDER à servidora BRUNNA GABRIELLE ALMEIDA FONSECA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15302, 03 (três) dias
de folga, para serem fruídos nos dias 18, 19 e 22 de fevereiro de 2020, como compensação em razão de auxiliar os Grupos Regionais de
Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19, conforme Portaria PGJ/PI nº 1046/2020, bem como atuação nos dias 22 e 29 de
maio de 2020 junto à Secretaria Regional de Bom Jesus/PI no acompanhamento de ações voltadas para o combate do COVID-19.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 234/2021
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 19.21.0013.0000839/202139,
RESOLVE:
CONCEDER à servidora ÉRICA PATRÍCIA MARTINS ABREU, Técnica Ministerial, matrícula nº 371, 03 (três) dias de folga, para serem fruídos
nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021, como compensação em razão de atuação no Processo Seletivo para Estagiários do MP-PI, conforme
Edital PGJ nº 026/2019, bem como compensação em razão de expediente cumprido durante recesso ministerial, conforme Portaria PGJ/PI nº
3282/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 235/2021
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 19.21.0365.0000868/202187,
RESOLVE
CONCEDER à servidora BRUNNA GABRIELLE ALMEIDA FONSECA, matrícula nº 15302, 03 (três) dias de folga, para serem fruídos nos dias
22, 23 e 24 de março de 2021, como compensação em razão de atuação na prestação de serviço de digitalização de documentos, conforme
Portaria PGJ/PI nº 305/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 237/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018;
CONSIDERANDO a impossibilidade de acumulação por parte dos substitutos legais,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO, titular da Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 3ª Promotoria de Justiça de Oeiras, e pelas atribuições junto ao Grupo Regional de Promotorias
Integradas no Acompanhamento do COVID-19 de Oeiras, de 01 de fevereiro a 02 de março de 2021, com efeitos retroativos, em substituição às
férias do Promotor de Justiça Francisco de Assis Rodrigues de Santiago Júnior.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 02 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 238/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/18;
CONSIDERANDO a declaração de suspeição da Promotora Liana Maria Melo Lages, titular da 56ª Promotoria de Justiça de Teresina,
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RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ELÓI PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR, titular da 48ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de
suas funções, atuar no Processo de nº 0012410-90.2017.8.18.0140 (SIMP nº 000181-225/2018).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 239/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
INTERROMPER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, a partir de 01 de fevereiro de 2021, as férias do
Promotor de Justiça CLEANDRO ALVES DE MOURA, Titular da 36ª Promotoria de Justiça de Teresina e Subprocurador de Justiça Jurídico,
referentes ao 1º período do exercício de 2021, anteriormente previstas para o período de 07 de janeiro a 05 de fevereiro de 2021, conforme
escala publicada no DEMPPI n° 773, de 10/12/2020, ficando 05 (cinco) dias remanescentes para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 240/2021
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 UBIRACI
DE SOUSA ROCHA, titular da 14ª Promotoria de Justiça de Teresina, 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.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 01/02/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 03 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI15446
Portaria de Prorrogação de Prazo
Inquérito Civil Público nº 000275-237/2018
A Dra. EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO, Promotora de Justiça titular da Promotoria de Simplício Mendes, no uso
de suas atribuições constitucionais e legais, e com fundamento no art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal, na Lei nº 8.625/93 (Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público),
CONSIDERANDO a Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação do
Inquérito Civil Público (art. 9º);
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil é de 01 (um) ano, prorrogável
pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente IC findou em 05 de julho de 2019;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
R E S O L V E:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir da referida data, determinando de imediato a adoção
das medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público para conhecimento; b) Publique-se
no Diário Eletrônico do Ministério Público do Piauí.
Após, conclusos.
Simplício Mendes (PI), 13 de Fevereiro de 2020.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
Portaria de Prorrogação de Prazo
Inquérito Civil Público nº 000126-264/2017
A Dra. EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS
RODRIGUES BELO, Promotora de Justiça respondendo pela Promotoria de Simplício Mendes, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais, e com fundamento no art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal, na Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público),
CONSIDERANDO a Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação do
Inquérito Civil Público (art. 9º);
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil é de 01 (um) ano, prorrogável
pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente IC findou em 16 de setembro de 2020;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
R E S O L V E:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir de 16 de setembro de 2020 determinando de imediato a
adoção das medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público para conhecimento; b)
Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Piauí. c) Acessando o portal do conveniado, no site do Tribunal de Contas do Estado do
Piauí, proceder com a impressão dos documentos referentes à irregularidade investigada. Após, conclusos.
Simplício Mendes (PI),29 de setembro de 2020
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Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

3.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI15447
SIMP N° 000391-184/2017
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
A Notícia de Fato em epígrafe fora instaurada no dia 22 de novembro de 2017 em virtude da Representação nº 003/2017 oriunda do Conselho
Tutelar de Juazeiro do Piauí que versa sobre a situação de vulnerabilidade envolvendo o menor P.A.S.
Em pesquisa realizada em sistema informatizado, foi constatado que tramita o Processo nº 0800643-11.2020.8.18.0045 na Vara Única da
Comarca de Castelo do Piauí que trata sobre o caso.
Vieram-me os autos para manifestação.
É um sucinto relatório.
Considerando o seu ajuizamento, torna-se desnecessário o prosseguimento do feito.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP em seu Artigo 4º, I, reza que:
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)
Ante o exposto, considerando o que dispõe o art. 4, inciso I da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determino o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento.
Comunique-se o teor deste despacho ao CSMP.
Publique-se no DOEMP/PI.
Após, arquive-se com baixa e registros necessários.
Castelo do Piauí-PI, 2 de fevereiro de 2021.
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor de Justiça

3.3. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI15450
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021
PORTARIA Nº 010/2021 (SIMP: 000146-034/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.
129, da Constituição Federal; art. 26, inciso I, alíneas "a" e "c", e inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso
II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis, segundo o que delimita o art. 8º, inciso III, da Resolução CNMP nº 174/2017, de 04.07.2017;
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade da tramitação do procedimento que tem por objeto, a apuração acerca do pedido de
providências que trata sobre a garantia do direito de moradia digna das pessoas que ora ocupam espaço no Parque "Lindalma Soares";
RESOLVE
CONVERTER a Notícia de Fato nº 025-A/2020 (SIMP: 000146-034/2020) em Procedimento Administrativo nº 006/2021, dando-se a
numeração sequencial da espécie, visando à apuração dos fatos noticiados na portaria originária e acima reiterados.
Determino a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio e no SIMP.
Publique-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 02 de Fevereiro de 2021.
MYRIAN LAGO
49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

3.4. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI15456
AP Nº. 000207-369/2021
DESPACHO INDEFERIMENTO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), no âmbito de suas atribuições legais e
com fundamento no disposto no artigo 129, da Constituição Federal, artigo 26, da Lei Nº. 8.625/93 e, artigo 37, inciso I, e alíneas "a" e "b", ambos
da Lei Complementar N°. 12/93; e Resolução Nº. 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, razão pela qual resolve:
CONSIDERANDO que foi distribuído à 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), na data 28 janeiro de 2021, o Atendimento ao Público
Nº.000207-369/2021, a partir da Manifestação Nº. 143/2021, protocolada junto à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, onde o
noticiante apresenta o seguinte: "No dia 28 de Julho de 2019, fui acometido por uma crise convulsiva, ocasião em que fui socorrido pelo SAMU, e
diagnosticado com epilepsia convulsiva. fui medicado e retornei para casa com uma receita médica e orientações para tomar o medicamento,
entretanto, o meu quadro fui se agravando, pois tive outras crises, ocasionando, primeiramente, um aumento da dosagem do medicamento e,
posteriormente, foram receitados novos medicamentos. Fui orientado pela médica a procurar a prefeitura de Parnaíba para que me fossem
fornecidos os medicamentos, contudo, foi-me negado, havendo o servidor que me atendeu informando que a prefeitura não fornecia tais
medicamentos e que eu os comprasse";
CONSIDERANDO que, através de e-mail encaminhado pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, restou solicitada resposta no
prazo de 30 (trinta) dias, acerca das providências adotadas pelo órgão de execução atuante na demanda;
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, conforme disposição do artigo 127, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO que esta 1ª Promotoria de Justiça é competente para atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos
em matéria de probidade administrativa, patrimônio público, saúde, educação e outras áreas sem atribuição específica;
CONSIDERANDO que a análise inicial importará na verificação da existência de denúncia de lesão a direitos metaindividuais, uma vez que,
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tratando-se de direito meramente individual, em regra, estará obstada a atuação do Ministério Público, como órgão agente
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP Nº. 174/2017, prevê a possibilidade de indeferimento da autuação de Notícia de Fato, conforme artigo
4º, § 4.
DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO:
INDEFERIR a autuação da Notícia de Fato, a partir do Atendimento ao Público Nº. 000207-369/2021, registrado em decorrência de
questionamento enviado à Ouvidoria por atendimento ao público, uma vez que o fato narrado não configura lesão ou ameaça de lesão aos
interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público, conforme acima exposto, fato que determina o indeferimento da presente notícia de fato.
Ademais, determino as seguintes providências iniciais:
a) Seja respondido, através de contato declinado pelo atendido, por meio de ofício, informando a necessidade de buscar atendimento junto à
Defensoria Pública ou advogado particular, alcançando judicialmente a solução de seu impasse, sendo essa a medida eficaz para sua resolução,
não cabendo ao Parquet atuar como parte processual na demanda pretendida;
b) Cumpridas as diligências do item "a", certificando nos autos, bem como, realizando os necessários registros em SIMP, promovendo-se o
arquivamento do atendimento ao público no sistema, com registro em livro próprio.
Remeta-se os autos a Secretaria Unificada de Promotorias de Parnaíba, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº.
931/2019,
Autue-se como procedimento eletrônico, com registros necessários em SIMP.
Registre-se.
Autue-se.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 29 de janeiro de 2021.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)

3.5. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI15457
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 001/2021
Procedimento Preparatório nº 000016-172/2021.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA de Teresina (PI), representado pela Promotora
de Justiça em exercício, in fine assinada, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual do Ministério
Público).
CONSIDERANDO que, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que "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. 30, I, da Lei n° 6938/81);
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para as presentes e futuras
gerações;
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, em especial o direito à saúde e ao meio ambiente hígido, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia (art.129, II);
CONSIDERANDO que a garantia de um meio ambiente equilibrado, mínimo necessário para a vida de qualquer indivíduo, contribui, de forma
imediata, para a eficácia do princípio basilar do texto constitucional de 1988, qual seja, a Dignidade da Pessoa Humana;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual n° 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito;
CONSIDERANDO que o Sanatório, mesmo em estado precário de conservação, ainda mantém sua arquitetura monumental, com traços dos
estilos Neoclássico e Neocolonial, predominantes em edificações dos anos 1950 na cidade de Teresina;
CONSIDERANDO o inegável o papel histórico importante para a cidade enquanto referência à época para a medicina psiquiátrica piauiense, e
nesse sentido consideramos legítima a preservação desse acervo arquitetônico-cultural para a cidade.
CONSIDERANDO que o Complexo Meduna concentra testemunho histórico-cultural da cidade de Teresina e, por isso, reveste-se de
importância sentimental para a população;
CONSIDERANDO a preocupação com o acervo arquitetônico e cultural desta Capital;
CONSIDERANDO que o meio ambiente cultural, integrado pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, turístico possui proteção
legal, inclusive por meio da Carta Magna em seu art. 216;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Cidade em seu art. 2º, inciso I, estabelece que a política urbana objetiva o ordenamento do pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade mediante a garantia do direito a cidades sustentáveis, assim entendidas aquelas onde são
desempenhadas os direitos urbanísticos básicos: habitar, trabalhar, circular no espaço urbano e recrear-se de corpo e espírito;
CONSIDERANDO a vigência da Lei Complementar Municipal Teresinense nº 5.355/2019, que transferiu a competência da proteção imobiliária da
Fundação Monsenhor Chaves para a Superintendência de Desenvolvimento Urbano Centro-Norte, criando a Divisão de Patrimônio Arquitetônico
e Paisagístico (DPAP) no âmbito da referida SDU;
CONSIDERANDO que o imóvel foi inventariado pelo IPAC no ano de 1998, sendo também inventariado na atualização do impacto de 2015;
CONSIDERANDO que, em comunhão com a CF, a Lei Orgânica do Município de Teresina referenda o exposto em seu artigo 227 e, antes,
aponta no Inciso I do artigo 184 que o Plano Diretor será o instrumento básico da política urbana a ser executada pelo Poder Público Municipal
fixando "os critérios que assegurem a função social da propriedade, cujo uso e ocupação deverão respeitar a legislação urbanística, a proteção
do patrimônio ambiental natural e artificial e o interesse da coletividade";
CONSIDERANDO que se trata de imóvel protegido, conforme estatui o art. 25 do PDOT de Teresina (Lei nº 5481/2019);
CONSIDERANDO que os imóveis em questão - Sanatório e Capela - já haviam sido anunciados como sendo de interesse da Prefeitura Municipal
na gestão do Sr. Firmino Filho, com a proposta de reforma e seguinte utilização como museu da cidade;
CONSIDERANDO que a Universidade Federal do Piauí anunciou, no mês de dezembro de 2020, por meio de jornais, que firmou Convênio com a
construtora Sá Cavalcante (proprietária do complexo arquitetônico do Meduna) para reforma da Capela do Complexo;
CONSIDERANDO que o Município de Teresina é corresponsável pela preservação, conservação e gestão dos bens culturais protegidos por lei
municipal;
CONSIDERANDO também ser imprescindível observância à Lei Federal nº 9605/1998 que estabelece como crime contra o ordenamento urbano
e o patrimônio cultural quaisquer ações que incorram em:
"Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de
seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da
autoridade competente ou em desacordo com a concedida;
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Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico,
artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em
desacordo com a concedida.";
CONSIDERANDO, ainda, ser da competência da SDU Centro-Norte, em razão do Artigo 5º do Decreto Municipal nº 14567/2014:
"XXII - monitorar os espaços livres e edificados, bem como os monumentos artísticos e paisagísticos, que compõem o acervo do patrimônio
histórico e artístico da Cidade;
XXVI - verificar o licenciamento de construção ou reconstrução, embargando as obras que não estiverem providas de competente autorização ou
que estejam em desacordo com o autorizado";
CONSIDERANDO, além disso, que Lei Complementar Municipal nº 5355/2019, em seu artigo 4º, atribui competência exclusiva à SDU/CentroNorte para regular processos de licenciamento ambiental no âmbito de intervenções em bens patrimoniais protegidos, in verbis:
§ 1º Fica atribuída, exclusivamente à Superintendência de Desenvolvimento Urbano - SDU-Centro/Norte, a competência de formular e
implementar políticas públicas para a preservação do Patrimônio Arquitetônico e Paisagístico do Município de Teresina;
§ 2º Fica criada, no âmbito da SDU-Centro/Norte, a Chefia de Divisão de Patrimônio Arquitetônico e Paisagístico do Município de Teresina DPAP, com as seguintes atribuições:
I - identificar, localizar, caracterizar e reconhecer os bens de natureza histórica e material (edificado e paisagístico) do Município de Teresina;
II - definir, em conjunto com a comunidade, os instrumentos administrativos apropriados à promoção da preservação patrimonial;
III - resguardar, salvaguardar ou tutelar os bens reconhecidos como de interesse patrimonial;
IV - adotar procedimentos, parâmetros e sistema de gestão regulamentadores que assegurem a preservação dos bens patrimoniais protegidos;
V - autorizar ou permitir intervenções, explorações científicas e movimentações temporárias de bens patrimoniais protegidos;
VI - regular processos de Licenciamento Ambiental quando se tratar de intervenções em bens patrimoniais protegidos;
VII - coletivizar informações e conteúdos referentes aos bens de interesse patrimonial;
VIII - promover atividades de Educação Patrimonial;
CONSIDERANDO que, desta feita, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí, por meio da 24ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI, zelar
e intervir na preservação do meio ambiente e ordem urbanística, bem como requerer aos órgãos responsáveis ativa atuação concernente a
proteção do patrimônio ambiental, histórico, arquitetônico, cultural, do município de Teresina/PI;
RESOLVE:
RECOMENDAR:
à Prefeitura Municipal de Teresina, por meio da Superintendência de Desenvolvimento Urbano - Centro/Norte, abstenha-se de autorizar a
demolição do Complexo Meduna, tendo em vista a sua irregularidade em virtude da não apresentação de licenciamento para a sua execução;
à Empresa SÁ CAVALCANTE, abstenha-se em proceder com a demolição do Complexo Meduna, e a quaisquer alterações estruturais
descaracterizadoras dos elementos arquitetônicos cruciais à memória cultural-imobiliária concretizada no prédio (antigo Meduna e Igreja), e ainda
apresente, se houver, o projeto de reforma e outras modificações estruturais pretendidas.
REQUISITA seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, contados do recebimento desta, sobre o
acatamento dos termos desta recomendação, para os fins legais;
DETERMINA, em caráter de urgência, à Secretaria desta Promotoria de Justiça oficie ao(s) recomendado(s), dando-lhe ciência da presente
Recomendação e, após os registros de praxe, publique-se, comunicando esta recomendação à Secretaria do Conselho Superior do Ministério
Público do Estado do Piauí;
ADVERTIR ao Recomendado os seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora o destinatário
quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis;
(b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras
responsabilizações por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em elemento probatório em
sede de ações cíveis ou criminais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Teresina/PI, 02 de fevereiro de 2021.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
24ªPJ/Teresina
Meio Ambiente e Urbanismo
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 000171-172/2020(j)
Fiscalização. Tratamento de resíduos. Empresa.
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil Público, instaurado, aos 22 de julho de 2020, em virtude de denúncia de possíveis irregularidades no tratamento de
resíduos pela empresa RAIZ SOLUÇÕES EM RESÍDUOS, situada no Polo Empresarial Sul, no Bairro Areias, nesta capital.
Moradores vizinhos à empresa mencionada, apresentaram reclamações sobre poluição atmosférica gerada pela referida investigada.
Em diligências preliminares, constatou-se que o acionamento do equipamento de incineração de resíduos pela referida empresa produzia
considerável poluição atmosférica gerada por essa atividade, ocasionando impactos ambientais, além de prejudicar a população local.
Diante da denúncia recebida, este órgão ministerial diligenciou a fim de sanar o objeto que ensejou a instauração deste procedimento,
oportunidade em que foram expedidos ofícios aos seguintes órgãos: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM,
Superintendência de Desenvolvimento Urbano - SUL - SDU/SUL, Batalhão da Polícia Ambiental - BPA, para que realizassem vistoria no local, a
fim de verificar a regularidade da empresa Raiz Soluções em Resíduos, visando a apresentação de documentação exigida por lei para tanto.
Ato contínuo, após a realização de vistoria, a SEMAM encaminhou laudo circunstanciado a esta Promotoria de Justiça, no qual concluiu-se "...
que não há indícios de irregularidades na operação do tratamento de resíduos ora realizado pela mencionada empresa".
Já o Batalhão de Polícia Ambiental, ao apresentar resposta ao ofício supracitado, informou que realizou a fiscalização in loco, oportunidade em
que constatou mau cheiro advindo do tanque séptico, todavia, quanto a isso, as providências estariam sendo adotadas pela empresa para
solucionar o problema.
Em prosseguimento, ante a continuidade das reclamações que recrudesciam em face do funcionamento da empresa investigada, este órgão
ministerial expediu a Recomendação Administrativa nº 15/2020, recomendando "...à empresa RAIZ SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.703.484/0001-51, com sede à Rua São José, Quadra 24, Lote 68, Unidade 01, no Distrito
Industrial, em Teresina-PI, CEP 64.027-579, que se abstenha de acionar o equipamento de incineração de resíduos até o dia 31.08.2020, tendo
em vista a poluição atmosférica gerada por esta atividade, ocasionando impactos ambientais, além de prejudicar a população local.".
Nesse sentido, a empresa apresentou resposta informando "...que manterá o compromisso assumido, bem como a recomendação do MP, não
acionando o equipamento de incineração de resíduos até o dia 31.08.2020." Além disso, conforme consta no ID nº 31779224, o empreendimento
apresentou toda a documentação e licenças válidas para o seu funcionamento.
Ademais, a empresa, em síntese, conforme ID nº 31652053, informou que "desde a sua aquisição pelo novo grupo empresarial, que também
administra a empresa Sterlix Ambiental Piauí Tratamento de Resíduos LTDA, sediada no Polo Empresarial Sul de Teresina-PI, que vem sendo
buscado perante os órgãos competentes, a mudança das atividades para tal área.".
Diante disso, em despacho ministerial de ID nº 31659312, determinou-se a expedição de ofício à SDU/SUL, solicitando informações sobre o
andamento do processo para liberação (ou não) de alvará de construção requerido pela referida empresa. Assim, em ID nº 31785279, a
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Procuradoria Geral do Município apresentou manifestação esclarecendo que a emissão do alvará de construção pleiteado pela empresa
apresentava as seguintes pendências:
"1. Considerando o Registro de Imóvel apresentado, e a Averbação AV-5-68.990 que determina uma área de reserva legal de 1,4174ha no imóvel
apresentado. Considerando ainda que "a transformação das Reservas Legais em áreas verdes nas expansões urbanas" é um instrumento do
poder público para o estabelecimento de áreas verdes urbanas (art. 25 Lei Federal 12651/12, Código Florestal) solicito a apresentação da
demarcação da área verde correspondente, conforme art. 19 da Lei Federal 12.651/12:
2. O terreno constante no projeto de arquitetura possui dimensões diferentes em relação aos Registros de Imóvel apresentado. O projeto deve
ser revisto ou deve ser realizado desmembramento;
3. Apresentar Certidão de Número;
4. Apresentar Anotação de Responsabilidade TécnicaART de execução;
5. Rever passeio público junto à via 09, observando que o rebaixamento para acesso de veículos deve estar na faixa de serviço e que existe a
necessidade de implantação de caixa de árvore com área mínima de 2 m²( Lei Complementar 4522/2014)."
Nesse cerne, após notificada, a empresa informou o prazo para a conclusão da mudança do estabelecimento empresarial, bem como
informações acerca das pendências elencadas pela PGM-THE, no tocante à regularização da empresa ante o pedido de concessão da liberação
do alvará de construção, consoante documentação anexa ao ID nº 31853715.
Para mais, juntou, ainda, no ID nº 32075199, o alvará de construção, devidamente aprovado pela Prefeitura.
Por fim, em certidão de ID nº 32349266, a assessoria desta Promotoria de Justiça informou que entrou em contato com o denunciante, Sr. Ismael
Silva, tendo este informado que o problema que resultou a instauração deste procedimento não persiste, ante a comprovação da regularidade da
empresa, após realização de vistorias e apresentação da documentação legal válida, bem como em virtude de a empresa Raiz Soluções já está
realizando a mudança de local de funcionamento para o Polo Empresarial Sul de Teresina-PI, sendo este mais adequado às atividades
desenvolvidas, não mais ocasionando transtorno à vizinhança do local.
Portanto, diante do exposto acima, o objeto perquirido neste procedimento foi alcançado, qual seja, apurar a regularidade do funcionamento da
empresa Raiz Soluções em Resíduos.
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se imprescindível a
finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados, competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...). "
O Licenciamento Ambiental constitui-se em uma ferramenta de fundamental importância, tendo em vista que permite ao empreendedor identificar
os efeitos ambientais do seu negócio, e de que forma esses efeitos podem ser gerenciados, além de garantir que as medidas preventivas e de
controle adotadas nos empreendimentos sejam compatíveis com o desenvolvimento sustentável. Nessa esteira, facilita também aos órgãos
ambientais, ao diligenciarem nas realizações de vistorias e fiscalizações, a apuração da regularidade dos estabelecimentos.
Ademais, por meio dos licenciamentos ambientais visa-se evitar que seja gerada a chamada poluição atmosférica, cujo conceito diz respeito às
mudanças da atmosfera terrestre susceptíveis de causar impacto a nível ambiental ou de saúde humana, através da contaminação por gases,
partículas sólidas, líquidos em suspensão, material biológico ou energia.
A partir da Lei 6.938 de 1981 que criou a Política Nacional de Meio Ambiente, passou-se a ter uma preocupação maior com o meio ambiente,
haja vista ter como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País,
condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os
princípios elencados pela lei. No âmbito da Lei 9.605 de 1998, de Crimes Ambientais, criou-se sanções penais e administrativas, educando e
disciplinando a sociedade na adoção de uma nova postura em relação ao meio ambiente.
E, ainda, pautado no princípio da dignidade da pessoa humana, o qual possui eficácia irradiante, dispõe nossa carta magna, em seu art. 225,
caput, que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.".
ISTO POSTO, considerando que o objeto contido na Portaria de Instauração desse procedimento foi obtido êxito, resta a este Órgão Ministerial
promover o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público, verbis:
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para
a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório."
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 29 de janeiro de 2021.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº000218-172/2020 (j)
DESPACHO (ARQUIVAMENTO)
APURAR REGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO NA AV. FRI SERAFIM.
Trata-se de Procedimento Preparatório, instaurado aos 22 de outubro de 2020, mediante denúncia de construção irregular de monumento na
Av. Frei Serafim, pedestal/estátua em homenagem ao ex-governador Alberto Silva.
Documentação relativa acostada aos autos.
Em vista disso, determinou-se, por meio de despacho ministerial, a expedição de ofício a SDU/Centro-Norte, solicitando a apresentação da
licença emitida pela DPAP - Divisão de Patrimônio Artístico e Paisagístico, bem como a documentação da licitação para a construção do
monumento, e a expedição de Recomendação à Prefeitura de Teresina, para que se abstivesse de construir, reformar, ampliar, efetuar qualquer
tipo de intervenção urbanística, artística na Av. Frei Serafim, sem as devidas licenças e autorização judicial.
Nessa perspectiva, esta Promotoria de Justiça expediu a Recomendação nº 21/2020, a fim de recomendar ao MUNICÍPIO DE TERESINA-PI, por
meio de seu Representante Legal, que se abstenha de construir, reformar, ampliar, efetuar qualquer tipo de intervenção de ordem urbanística,
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artística, arqueológico, paisagístico na Av. Frei Serafim, sem as devidas licenças e autorização judicial, haja vista a medida liminar expedida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Teresina no processo judicial nº 0027199- 65.2015.8.18.0140, em face do Município de Teresina e do
Estado do Piauí, na qual determinou a suspensão das obras de intervenção urbanística na Avenida retromencionada.
Ato contínuo, a Procuradoria Geral do Município de Teresina - PGM/THE, em resposta a supracitada Recomendação Administrativa, informou a
este órgão:
"A construção aqui em questão trata-se de monumento, do tipo busto, de dimensões mínimas, que possui o intuito apenas de homenagear o ex
governador Alberto Silva, não possuindo qualquer associação com a Ponte JK e a sua extensão para o canteiro central. Inexistente a
configuração de intervenção urbana e afetação da mobilidade urbana, uma vez que a população não será privada da sua liberdade de ir e vir, não
há que se falar em agressão ao patrimônio cultural, em impacto ao meio ambiente cultural e urbanístico, nem mesmo comprometimento dos
direitos urbanísticos básicos assegurados pelo Estatuto da Cidade em seu art. 24. I, quais sejam, habitar, trabalhar, circular e recrear-se. Esta
Procuradoria Geral do Município reforça que, além de o monumento em questão apresentar dimensões mínimas, conforme já mencionado, as
quais são incapazes de resultar em qualquer tipo de interferência nos direitos urbanísticos supracitados. (...) Logo, não havendo restrição judicial
direcionada construção do busto em homenagem ao ex-governador Alberto Silva na Av. Frei Serafim e tendo em vista que o projeto daquele não
configura intervenção urbanística e não traz prejuízos à mobilidade urbana da população teresinense, não há que se falar em irregularidade na
construção."
Em Relatório de Vistoria Técnica nº 85/2020, elaborado pela coordenação de Perícias e Pareceres Técnicos, entendeu o citado setor pela
imprescindibilidade de os órgãos municipais que versam sobre uso e ocupação do solo, bem como os que atuam diretamente sobre o tema,
encaminharem a este órgão ministerial esclarecimentos contendo:
_autorizações prévias e/ou pareceres técnicos das demolições dos imóveis nº 2187 e 2325, como regram os instrumentos legais, emitidos pela
Divisão do Patrimônio Arquitetônico e Paisagístico/SDU Centro-Norte, em conformidade com o Artigo 1º, § 2º, da Lei Municipal nº 5355/2019;
_pareceres técnicos, caso existam, sobre as demolições dos imóveis nº 2187 e 2325, como regram os instrumentos legais, emitidos pelo
Conselho Municipal de Políticas Culturais de Teresina (CMPC) de acordo com o Decreto Municipal nº 17837/2018;
_autorização prévia da execução do monumento alusivo ao Sr. Alberto Tavares Silva no canteiro central da Avenida Frei Serafim emitida pela
Divisão do Patrimônio Arquitetônico e Paisagístico/SDU Centro-Norte, em conformidade com o Artigo 1º, § 2º, da Lei Municipal nº 5355/2019;
_parecer técnico sobre a execução do monumento alusivo ao Sr. Alberto Tavares Silva no canteiro central da Avenida Frei Serafim emitida pelo
Conselho Municipal de Políticas Culturais de Teresina (CMPC) de acordo com o Decreto Municipal nº 17837/2018;
_autorização prévia sobre a execução do monumento alusivo ao Sr. Alberto Tavares Silva no canteiro central da Avenida Frei Serafim expedida
pela Justiça do Estado do Piauí;
_manifestação técnica favorável emitida pela Comissão Técnica Multidisciplinar, em consonância com o Artigo 93 da Lei Municipal nº 5481/2019
referente à demolição dos imóveis nº 2187 e 2325;
_aprovação prévia da Câmara Técnica componente do Conselho Municipal da Cidade, em consonância com o Artigo 93 da Lei Municipal nº
5481/2019 referente à demolição dos imóveis nº 2187 e 2325;
_parecer prévio favorável da plenária do Conselho da Cidade e decreto municipal, em consonância com o Artigo 124 da Lei Municipal nº
5481/2019 no que refere à execução do monumento alusivo ao sr. Alberto Tavares Silva.
Em posterior Parecer Técnico de nº 69/2020, enviado a este órgão ministerial, pela Coordenação de Perícia e Pareceres, acerca do problema em
questão, com a finalidade de análise e emissão de parecer acerca de documentação sobre a intervenção irregular no canteiro central da Avenida
Frei Serafim, concluiu-se que:
"Por fim, apontamos para o cumprimento dos atos, na forma lei, considerando que a ausência de alvará de construção - documento máximo de
autorização de uma obra civil no Município de Teresina -, exposta no Ofício nº 244/2020-GAB/PGM do Procurador-Geral do Município, vem a
respaldar a aplicação dos artigos 36 e 261 da Lei Complementar Municipal nº 4729/2015, que tipifica a intervenção como clandestina e prevê
imposição de demolição da construção edificada irregularmente, corroborados pelos artigos 320 e 321 da Lei Municipal nº 5481/2019 que
tipificam também como infração à lei 'as construções sem alvará, nos termos do Código de Obras e Edificações do Município de Teresina'."
Diante dessas informações apresentadas, e com vistas a garantir o direito difuso ao meio ambiente equilibrado, este órgão de execução expediu
nova Recomendação Administrativa nº 027/2020, na qual recomendou "que proceda com a demolição IMEDIATA do monumento erguido em
homenagem ao Ex Governador Alberto Silva, localizado na Av. Frei Serafim, tendo em vista a sua irregularidade em virtude da ausência de
licenciamento e inobservância das Leis Municipais supracitadas, para a sua execução.".
Entretanto, em detida análise dos autos e da documentação acostada, este membro ministerial determinou a suspensão dos efeitos da
retrocitada Recomendação.
Por fim, esta Promotoria de Justiça encaminhou toda a documentação relativa a este procedimento à 33ª Promotoria de Justiça de Teresina, em
razão da sua competência ministerial, haja vista a ausência de licenciamento e processo de licitação para a realização da obra referente ao
monumento, bem como diante da desobediência da decisão interlocutória proferida nos autos que da Ação Civil Pública ajuizada por esta
Promotoria de Justiça, sob o nº 0027199-65.2015.8.18.0140, que tramita no âmbito da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública, em face do
Município de Teresina e do Estado do Piauí, na qual fora deferida liminar a fim de determinar aos réus a suspensão das obras de intervenção
urbanística na Avenida Frei Serafim.
Portanto, diante do exposto acima, o objeto perquirido neste procedimento, no que tange a atribuição desta Promotoria de Justiça fora alcançado,
qual seja, apurar denúncia de construção irregular de monumento na Av. Frei Serafim, pedestal/estátua em homenagem ao ex-governador
Alberto Silva.
Assim, conclui-se que, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que
ensejaram a instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a
adoção de outras ações, como a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ação Civil Pública, faz-se
imprescindível a finalização do procedimento.
É o relatório.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados, competência
esta afirmada pelos arts. 25, inc IV 26, inc I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...). "
O Parcelamento Urbanístico do solo tem por escopo efetivar o cumprimento das funções sociais da sociedade, fixando regramentos para o
melhor aproveitamento do espaço urbano e, com isso, a obtenção da sadia qualidade de vida, enquanto valor agasalhado pelo princípio
ecologicamente equilibrado, preceituado em nossa Carta Magna.
Logo, por meio das ações dos órgãos públicos, a fim de promover o meio ambiente artificial através do meio ambiente urbanístico, é que se cria o
local em que o ser humano se desenvolve enquanto indivíduo sociável, como forma de se objetivar a sadia qualidade de vida nos espaços
habitados.
Com efeito, não se pode olvidar que o pleno desenvolvimento reclama uma participação municipal intensa, consoante estabelece a redação do
inciso VIII do artigo 30 da Constituição Federal, "que atribui ao Município a competência de promover o adequado ordenamento territorial,
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mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano".
Assim, ressoando os valores provenientes dos direitos de terceira dimensão, o constituinte insculpiu na redação do art. 225 da Constituição
Federal, que em seu caput, assegura "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.", o meio ambiente como pilar integrante dos direitos fundamentais.
Insta ressaltar que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas, frente à proteção dos interesses individuais indisponíveis,
difusos e coletivos relativos ao consumidor.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento, nos termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina, 02 de fevereiro de 2021.
GIANNY VIEIRA DE CARVALHO
Promotora de Justiça

3.6. 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI15458
INQUÉRITO CIVIL
Converte a Notícia de Fato em Inquérito Civil com finalidade de investigar possíveis irregularidades no procedimento licitatório na
modalidade pregão realizado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR.
O Ministério Público do Estado do Piauí, por meio de sua representante, Promotora de Justiça do Núcleo das Promotorias de Justiça de
Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, no uso de suas atribuições legais, em vista do disposto no art. 129 da Constituição
Federal e art. 26 da Lei nº 8.625/93 - Lei Orgânica do Ministério Público;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição a qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, CF/88);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de inquérito civil e de ação civil pública, para proteção do
patrimônio público (art. 129, III, CF/88);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal no art. 37, caput disciplina: "A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência [...]";
CONSIDERANDO o art. 37, § 1º da Constituição Federal: "A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos";
CONSIDERANDO que o objeto da presente Notícia de Fato trata-se de supostas irregularidades no Pregão Presencial nº 01/2019 da Secretaria
Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que teriam configurado restrição ao caráter competitivo da licitação, conforme apontado na
Reclamação 123/2020;
CONSIDERANDO que o Parecer nº 38/2020, do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção (CACOP), apontou que estaria
configurada irregularidade na adoção do sistema de registro de preços, que o Parecer PGE/PLC nº 2702/2019, da Procuradoria-Geral do Estado
do Piauí, foi concluído no sentido da possibilidade de realização do certame, e que o Tribunal de Contas do Piauí, por meio do Ofício nº
1156/2020 - GP, afirmou que não localizou a instauração de qualquer tipo de processo de fiscalização, quer seja de denúncias, representações,
auditorias ou inspeções, relativas Pregão Presencial nº 01/2019 - SEMAR;
CONSIDERANDO que o controle social tem o objetivo de verificar se as decisões tomadas, no âmbito estatal, estão sendo executadas conforme
as expectativas depositadas no Estado e se as atividades estatais estão sendo realizadas de acordo com os controles estabelecidos na
Constituição, bem como na legislação que disciplina a matéria - precipuamente quando estão expressamente definidos;
CONSIDERANDO a necessidade de maiores elementos quanto ao fato supracitado;
RESOLVE:
Com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993, e na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007,
do CNMP, converter a Notícia de Fato nº 000038-344/2020 em INQUÉRITO CIVIL com o fim de apurar os fatos acima descritos, em todas as
circunstâncias, adotando as medidas legais para solução dos problemas que forem constatados.
Nomeio para atuar nos trabalhos a servidora Maria Cecília Costa Ibiapina, em cumprimento ao art. 4º, inciso V e art. 6º, § 1º, ambos da
Resolução 23 do CNMP.
Após os registros necessários, publique-se, comunicando esta instauração à Secretaria-Geral do Ministério Público, por e-mail, para os fins
previstos nos art. 4º, V e 7º, §2º, I e II da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Comunique-se ao Centro Operacional de Apoio e Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Teresina, 21 de janeiro de 2021
LUÍSA CYNOBELLINA A. LACERDA ANDRADE
Promotora de Justiça

3.7. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI15459
PORTARIA Nº 021/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Acompanhar, fiscalizar e garantir a execução dos Planos Nacional, Estadual e Municipal de vacinação contra a Covid-19 no
MUNICÍPIO DE ARRAIAL, visando garantir a imunização da população à luz dos princípios constitucionais da administração pública,
bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para o cumprimento dos Planos de imunização.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II, III e IX, 196 e 197 da Constituição Federal; artigo 26, incisos I, e artigo 27 e parágrafo
único, inciso IV, da Lei n° 8.625/93; art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93 c/c o disposto na Resolução nº 174/2017 do CNMP, e,
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);
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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, tudo 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.
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo
político e se rege em suas relações internacionais pelo princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 1º, I, III e VI, e 4º, II);
CONSIDERANDO que é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre e promover o bem de todos sem
preconceito e quaisquer outras formas de discriminação, conforme art. 3º, incisos I e IV, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, caput, estabelece que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade";
CONSIDERANDO que os direitos e garantias fundamentais não se esgotam no rol do artigo 5º da Constituição Federal, já que, conforme
prescreve o § 2o desse dispositivo, "os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte";
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017 autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
com fulcro nos artigos 8°, III e IV, e 9°, da Resolução n° 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE ARRAIAL, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução
dos Planos Nacional, Estadual e Municipal de vacinação contra a Covid-19 no MUNICÍPIO DE ARRAIAL, visando garantir a imunização
da população à luz dos princípios constitucionais da administração pública, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais
necessárias para o cumprimento dos Planos de imunização, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria, registrando-a em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS e CSMP para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº
01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para a Secretaria-Geral para fins de publicação, via e-mail
institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
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Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Floriano(PI), 21 de janeiro de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJFlo
[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
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
NÚCLEO CÍVEL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
PORTARIA Nº 022/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Acompanhar, fiscalizar e garantir a execução dos Planos Nacional, Estadual e Municipal de vacinação contra a Covid-19 no
MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, visando garantir a imunização da população à luz dos princípios constitucionais da administração
pública, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para o cumprimento dos Planos de imunização.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II, III e IX, 196 e 197 da Constituição Federal; artigo 26, incisos I, e artigo 27 e parágrafo
único, inciso IV, da Lei n° 8.625/93; art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93 c/c o disposto na Resolução nº 174/2017 do CNMP, e,
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, tudo 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.
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo
político e se rege em suas relações internacionais pelo princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 1º, I, III e VI, e 4º, II);
CONSIDERANDO que é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre e promover o bem de todos sem
preconceito e quaisquer outras formas de discriminação, conforme art. 3º, incisos I e IV, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, caput, estabelece que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade";
CONSIDERANDO que os direitos e garantias fundamentais não se esgotam no rol do artigo 5º da Constituição Federal, já que, conforme
prescreve o § 2o desse dispositivo, "os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte";
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017 autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
com fulcro nos artigos 8°, III e IV, e 9°, da Resolução n° 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a
execução dos Planos Nacional, Estadual e Municipal de vacinação contra a Covid-19 no MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, visando
garantir a imunização da população à luz dos princípios constitucionais da administração pública, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais necessárias para o cumprimento dos Planos de imunização, DETERMINANDO, desde já, as seguintes
providências:
1. Autuação da presente portaria, registrando-a em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS e CSMP para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº
01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para a Secretaria-Geral para fins de publicação, via e-mail
institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Floriano(PI), 21 de janeiro de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJFlo
[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 017/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Acompanhar, fiscalizar e garantir o pleno funcionamento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no MUNICÍPIO DE
FRANCISCO AYRES, como parte das ações desenvolvidas na execução do Projeto Institucional "MPPI Sempre Presente na Garantia do
SUAS".
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III e 203 da Constituição Federal, artigo 26, incisos I, e artigo 27 e parágrafo único,
inciso IV, da Lei n° 8.625/93, art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93 c/c o disposto na Resolução nº 174/2017 do CNMP, e,
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo
político e se rege em suas relações internacionais pelo princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 1º, I, III e VI, e 4º, II);
CONSIDERANDO que é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre e promover o bem de todos sem
preconceito e quaisquer outras formas de discriminação, conforme art. 3º, incisos I e IV, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, caput, estabelece que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade";
CONSIDERANDO que os direitos e garantias fundamentais não se esgotam no rol do artigo 5º da Constituição Federal, já que, conforme
prescreve o § 2o desse dispositivo, "os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte";
CONSIDERANDO que a Assistência Social constitui direito do cidadão, sendo politica de seguridade social, de natureza não contributiva, que
prevê mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas;
CONSIDERANDO que são funções da política de assistência social a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos,
organizando-se sob a forma de um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, denominado SUAS (NOB/SUAS 2012);
CONSIDERANDO que por serviços socioassistenciais consideram-se as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e
cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência
Social (art. 23 da Lei n° 8.742 de 7 de dezembro de 1993);
CONSIDERANDO que são princípios da Assistência Social, previstos no art. 206 da Constituição Federal, a descentralização administrativa, a
participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle as ações em todos os níveis,
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bem como pela primazia da responsabilidade;
CONSIDERANDO que o sistema de assistência social é regido pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da assistência social alcançável
pelas demais políticas públicas; e do respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, ao teor do art. 4º, da Lei nº 8.472/93;
CONSIDERANDO que os Centros de Referência da Assistência Social são as unidades responsáveis pelo desenvolvimento de todos os serviços
socioassistenciais de Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social - SUAS;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 15 da LOAS (Lei n. 8.742/1993), é de competência dos municípios a execução direta dos serviços
socioassistenciais;
CONSIDERANDO que o art. 17, V, da Resolução CNAS n. 33/2012, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência
Social e fixa a responsabilidade dos municípios na prestação dos serviços socioassistenciais consistentes em atividades continuadas que visem à
melhoria de vida da população (art. 23, §2º, II, LOAS);
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Piauí, com o escopo de valorizar o Planejamento Estratégico Institucional, e buscando seguir as
diretrizes da Carta de Brasília e da Recomendação 54/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que reforçam a importância de ações
por meio de Plano, Programas e Projetos, elaborou o Plano Geral de Atuação - PGA - para o biênio 2020/2021;
CONSIDERANDO que o Projeto "MPPI Sempre Presente na Garantia do SUAS", Coordenado pelo CAODEC, tem como objetivo principal
garantir a estruturação, conforme a legislação vigente no País, dos serviços, equipamentos e da proteção social básica e especial, de média
complexidade, no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017 autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
com fulcro nos artigos 8°, III e IV, e 9°, da Resolução n° 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, com a finalidade de acompanhar, fiscalizar e
garantir o pleno funcionamento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no município referido, como parte das ações
desenvolvidas na execução do Projeto Institucional "MPPI Sempre Presente na Garantia do SUAS", DETERMINANDO, desde já, as
seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria, registrando-a em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODEC, CAODIJ e CSMP para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da
Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para a Secretaria Geral para fins de publicação, via
e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Floriano(PI), 11 de janeiro de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJFlo
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
NÚCLEO CÍVEL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
PORTARIA Nº 014/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Acompanhar, fiscalizar e garantir o pleno funcionamento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no MUNICÍPIO DE
NAZARÉ DO PIAUÍ, como parte das ações desenvolvidas na execução do Projeto Institucional "MPPI Sempre Presente na Garantia do
SUAS".
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III e 203 da Constituição Federal, artigo 26, incisos I, e artigo 27 e parágrafo único,
inciso IV, da Lei n° 8.625/93, art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93 c/c o disposto na Resolução nº 174/2017 do CNMP, e,
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo
político e se rege em suas relações internacionais pelo princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 1º, I, III e VI, e 4º, II);
CONSIDERANDO que é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre e promover o bem de todos sem
preconceito e quaisquer outras formas de discriminação, conforme art. 3º, incisos I e IV, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, caput, estabelece que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade";
CONSIDERANDO que os direitos e garantias fundamentais não se esgotam no rol do artigo 5º da Constituição Federal, já que, conforme
prescreve o § 2o desse dispositivo, "os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte";
CONSIDERANDO que a Assistência Social constitui direito do cidadão, sendo politica de seguridade social, de natureza não contributiva, que
prevê mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas;
CONSIDERANDO que são funções da política de assistência social a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos,
organizando-se sob a forma de um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, denominado SUAS (NOB/SUAS 2012);
CONSIDERANDO que por serviços socioassistenciais consideram-se as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e
cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência
Social (art. 23 da Lei n° 8.742 de 7 de dezembro de 1993);
CONSIDERANDO que são princípios da Assistência Social, previstos no art. 206 da Constituição Federal, a descentralização administrativa, a
participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle as ações em todos os níveis,
bem como pela primazia da responsabilidade;
CONSIDERANDO que o sistema de assistência social é regido pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da assistência social alcançável
pelas demais políticas públicas; e do respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, ao teor do art. 4º, da Lei nº 8.472/93;
CONSIDERANDO que os Centros de Referência da Assistência Social são as unidades responsáveis pelo desenvolvimento de todos os serviços
socioassistenciais de Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social - SUAS;
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CONSIDERANDO que, nos termos do art. 15 da LOAS (Lei n. 8.742/1993), é de competência dos municípios a execução direta dos serviços
socioassistenciais;
CONSIDERANDO que o art. 17, V, da Resolução CNAS n. 33/2012, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência
Social e fixa a responsabilidade dos municípios na prestação dos serviços socioassistenciais consistentes em atividades continuadas que visem à
melhoria de vida da população (art. 23, §2º, II, LOAS);
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Piauí, com o escopo de valorizar o Planejamento Estratégico Institucional, e buscando seguir as
diretrizes da Carta de Brasília e da Recomendação 54/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que reforçam a importância de ações
por meio de Plano, Programas e Projetos, elaborou o Plano Geral de Atuação - PGA - para o biênio 2020/2021;
CONSIDERANDO queo Projeto "MPPI Sempre Presente na Garantia do SUAS", Coordenado pelo CAODEC, tem como objetivo principal
garantir a estruturação, conforme a legislação vigente no País, dos serviços, equipamentos e da proteção social básica e especial, de média
complexidade, no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017 autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
com fulcro nos artigos 8°, III e IV, e 9°, da Resolução n° 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, com a finalidade de acompanhar, fiscalizar e
garantir o pleno funcionamento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no município referido, como parte das ações
desenvolvidas na execução do Projeto Institucional "MPPI Sempre Presente na Garantia do SUAS", DETERMINANDO, desde já, as
seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria, registrando-a em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODEC, CAODIJ e CSMP para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da
Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para a Secretaria Geral para fins de publicação, via
e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Floriano(PI), 11 de janeiro de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJFlo
PORTARIA Nº 29/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento, no exercício de 2021, 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.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93
e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que entre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde descritos no artigo 7º da Lei nº 8.080/90 encontram-se: I universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II - integralidade de assistência, entendida como conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema;[...] XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;[...] XII - capacidade de resolução dos serviços em todos
os níveis de assistência;
CONSIDERANDO ainda que a Lei Federal nº 8.080/90 garante a assistência terapêutica integral, devendo o Estado (lato sensu) prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício, disciplinando, ainda, o acesso à saúde pública através do Sistema Único de Saúde,
em ato de concretização legal do direito, estabelecendo a responsabilidade do Poder Público para com os cidadãos brasileiros;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.142/90, art. 1º, dispõe que o Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080/90, contará, em cada
esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: II - o Conselho de Saúde. (...);
CONSIDERANDO que o Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na
instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente
constituído em cada esfera do governo (Lei nº 8142/90, § 2º);
CONSIDERANDO que a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos
demais segmentos;
CONSIDERANDO que o Conselho de Saúde será composto por representantes de entidades, instituições e movimentos representativos
de usuários, de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e de entidades representativas de
prestadores de serviços de saúde, sendo o seu presidente eleito entre os membros do Conselho, em reunião plenária, nos termos da
lei;
CONSIDERANDO que a participação da sociedade organizada, garantida na legislação, torna os Conselhos de Saúde uma instância privilegiada
na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da Política de Saúde, inclusive nos seus
aspectos econômicos e financeiros;
CONSIDERANDO que o Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quando necessário, e terá
como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência
mínima de 10 (dez) dias;
CONSIDERANDO que o Conselho de Saúde exerce suas atribuições mediante o funcionamento do Plenário que, além das comissões
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intersetoriais estabelecidas na Lei no 8.080/90, instalará outras comissões e grupos de trabalho de conselheiros para ações
transitórias;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º,
da Lei nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do Município de Arraial - Secretaria Municipal da Saúde e Conselho Municipal da
Saúde, cujo objeto é fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento, no exercício de 2021, do Conselho Municipal da Saúde, bem como
tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis necessárias para a garantia do seu pleno funcionamento, conforme seja o caso,
DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao
CAODS/MPPI e CSMP/MPPI para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano (PI), 29 de janeiro de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 28/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento, no exercício de 2021, do CONSELHO DA SAÚDE do Município de
NAZARÉ DO PIAUÍ, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia do seu pleno funcionamento,
conforme seja o caso.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93
e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que entre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde descritos no artigo 7º da Lei nº 8.080/90 encontram-se: I universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II - integralidade de assistência, entendida como conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema;[...] XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;[...] XII - capacidade de resolução dos serviços em todos
os níveis de assistência;
CONSIDERANDO ainda que a Lei Federal nº 8.080/90 garante a assistência terapêutica integral, devendo o Estado (lato sensu) prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício, disciplinando, ainda, o acesso à saúde pública através do Sistema Único de Saúde,
em ato de concretização legal do direito, estabelecendo a responsabilidade do Poder Público para com os cidadãos brasileiros;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.142/90, art. 1º, dispõe que o Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080/90, contará, em cada
esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: II - o Conselho de Saúde. (...);
CONSIDERANDO que o Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na
instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente
constituído em cada esfera do governo (Lei nº 8142/90, § 2º);
CONSIDERANDO que a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos
demais segmentos;
CONSIDERANDO que o Conselho de Saúde será composto por representantes de entidades, instituições e movimentos representativos
de usuários, de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e de entidades representativas de
prestadores de serviços de saúde, sendo o seu presidente eleito entre os membros do Conselho, em reunião plenária, nos termos da
lei;
CONSIDERANDO que a participação da sociedade organizada, garantida na legislação, torna os Conselhos de Saúde uma instância privilegiada
na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da Política de Saúde, inclusive nos seus
aspectos econômicos e financeiros;
CONSIDERANDO que o Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quando necessário, e terá
como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência
mínima de 10 (dez) dias;
CONSIDERANDO que o Conselho de Saúde exerce suas atribuições mediante o funcionamento do Plenário que, além das comissões
intersetoriais estabelecidas na Lei no 8.080/90, instalará outras comissões e grupos de trabalho de conselheiros para ações
transitórias;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º,
da Lei nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do Município de Nazaré do Piauí - Secretaria Municipal da Saúde e Conselho Municipal
da Saúde, cujo objeto é fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento, no exercício de 2021, do Conselho Municipal da Saúde, bem
como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis necessárias para a garantia do seu pleno funcionamento, conforme seja o caso,
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DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao
CAODS/MPPI e CSMP/MPPI para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano (PI), 29 de janeiro de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 13/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, com
fundamento no art. 129 da Constituição Federal, art. 143 da Constituição Estadual, art. 26, VI, da Lei n. 8.625/1993, art. 37, VI da Lei
Complementar Estadual n. 12/1993 c/c o art. 9º, § 2º, da Lei nº 7.347/85, e art. 10, §§ 1º e 3º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público, vem tornar público o PRESENTE EDITAL, com a finalidade de intimar/cientificar a Noticiante MARIA DAS NEVES ARAÚJO
FERREIRA e a todos e quaisquer colegitimados e/ou interessados do teor da decisão que determinou o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil
Público nº 001761-100/2018, nos seguintes termos:
REFERÊNCIA: ICP Nº 001761-100/2018
REFERÊNCIA: ICP - SIMP Nº 001761-100/2018
REPRESENTANTE/REQUERENTE: MARIA DAS NEVES ARAÚJO FERREIRA
REPRESENTADO/REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
OBJETO: AVERIGUAR A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE - UBS DO POVOADO "TAMBORIL", EM SÃO JOSÉ DO PEIXE
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. IRREGULARIDADES. EXECUÇÃO DE OBRA. NÃO CONSTATADA. ARQUIVAMENTO. 1. O Eg. Superior
Tribunal de Justiça - STJ, através de seu Enunciado Sumular nº 329, pacificou o entendimento de que o Ministério Público detém legitimidade
para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público, razão pela qual estreme de dúvida a nossa legitimidade para investigar supostas
irregularidades na construção da unidade de saúde citada. 2. O fato da obra referida envolver recurso federal não desloca a atribuição para o
Ministério Público Federal, uma vez que houve a incorporação da verba transferida ao patrimônio municipal, conforme disposição da Súmula nº
209, do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. A frustração do procedimento licitatório pode caracterizar, repisa-se, além de crime, ato de
improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Na hipótese vertente, contudo, os autos não revelam, salvo melhor juízo, a existência de
frustração do procedimento licitatório realizado, em verdade, depreende-se da investigação que a demora decorreu em virtude de atrasos nos
repasses do convênio, motivo pelo qual o arquivamento é medida que se impõe.
DECISÃO
Cls.
1. O Inquérito Civil em epígrafe foi instaurado, no âmbito da Promotoria de Justiça de Nazaré do Piauí, desativada provisoriamente e agregada a
esta Promotoria de Justiça por força da Resolução nº 02, de 26 de março de 2018, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí, com
a finalidade de averiguar a existência de irregularidades na execução da obra de construção da Unidade Básica de Saúde - UBS do povoado
"Tamboril", em São José do Peixe/PI.
2. Decerto, o presente procedimento foi instaurado a partir de reclamação/representação formulada, presencialmente, pela senhora Maria das
Neves Araújo Ferreira, dando conta de irregularidades, em tese, na execução da obra de construção da Unidade Básica de Saúde - UBS do
povoado "Tamboril", senão vejamos: (Doc.: 2567418 - Páginas Docs.: 5/8)
no Povoado Tamboril, Município de São José do Peixe, existe uma construção parada há mais de três meses de uma Unidade Básica de Saúde;
que a população está completamente desassistida, sem médico, dentista, enfermeiro ou qualquer assistência; que a obra custou R$ 407.348,29 e
até agora só foi levantada as paredes; que a obra era para ter sido entregue em 30 de abril de 2014; que a população desconfia que o material da
obra foi empregado na construção do comércio do cabo eleitoral do prefeito, o Sr. Julimar, agente de saúde do Povoado Tamboril; que os dois
genros do Seu Julimar eram encarregados da construção do posto de saúde; que Seu Julimar afirma que vai pagar/ devolver o material; que o
material foi utilizado na ampliação da quitanda do Seu Julimar localizada no Povoado Tamboril; que esta quitanda é ligada ao posto de saúde
pequeno; que neste Posto de Saúde trabalha a esposa do Seu Julimar, a Sra. Das Neves e a filha dele, a Sra. Lucimar sendo as duas auxiliar de
serviços gerais; que Seu Julimar tem outra filha conhecida como França, que é gari da Prefeitura, mas foi colocada na educação, ganhando
1.200,00; que acredita que ela não faz nada; que Seu Julimar ainda ganha dinheiro da prefeitura levar o lixo para estrada e o genro ganha
dinheiro da prefeitura para queimar o lixo; que a família é toda empregada da Prefeitura; que na fazenda da Declarante tem uma estrada de
acesso, com problema para trafegar, seu marido é deficiente visual e o Prefeito se nega a consertar. Que no caminho para a fazenda da
declarante, passa enfrente a propriedade do Sr. Mundoca Borges e este, por sua vez, construiu na estrada uma lombada muito larga e alta, não
permitindo a passagem de carros pequenos sem arrastar o cano da descarga; que a declarante conversou com o Secretário de Obras e este
avisou que não iria fazer nada, pois tinha medo; que Seu Mundoca Borges já tem 87 (oitenta e sete) anos.
3. A Noticiante exibiu, ainda, fotografias da construção da Unidade Básica de Saúde em referência. (Doc.: 2567418 - Páginas Docs.: 9/15)
4. Assim sendo, a título de diligência inicial, ainda na portaria de instauração deste procedimento, foi determinada a expedição de ofício ao
município de São José do Peixe, na pessoa de seu representante legal, REQUISITANDO, no prazo de 15 (quinze) dias, os seguintes
documentos/informações: a) cópia integral do procedimento licitatório e do contrato firmado com a empresa responsável para construção da
Unidade Básica de Saúde, localizada no Povoado "Tamboril", município de São José do Peixe, tendo como valor total R$ 407.348,29
(quatrocentos e sete mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos); b) cópia integral do projeto básico da obra, aprovado pela
autoridade competente, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 8.666/93; c) cópia integral do orçamento da obra, detalhado em planilhas que
expressem a composição de todos os seus custos unitários, nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei nº 8.666/93; d) cópia integral de todos os
empenhos, recibos e demais documentos pertinentes à construção da Unidade Básica de Saúde do povoado "Tamboril", município de
São José do Peixe; e) apresentar laudo técnico de vistoria dos serviços realizados, o que possibilitou o empenho dos valores contratados e já
pagos à empresa; f) Informar o nome e a qualificação completa do preposto (fiscal) designado pelo município de São José do Peixe/PI para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato supracitado; Informar se a construtora responsável utilizou/está utilizando mão de obra local,
qualificando os trabalhadores, caso afirmativa a resposta; e g) Informar, por fim, os balancetes que trazem pagamentos a tal empresa, para o fim
de posterior consulta no Tribunal de Contas do Estado do Piauí e constatação da veracidade das informações prestadas.
5. Regularmente oficiado, o município de São José do Peixe encaminhou os seguintes documentos/informações: 1. "cópia integral do
procedimento administrativo nº 0131/2013, referente à tomada de preços nº 037/2013 e do contrato firmado com a empresa GRAJAÚ
EMPREENDIMENTOS LTDA-ME", onde consta: a) ato de designação da comissão permanente de licitação (portaria nº 002/2013); b) documento
nominado de "requisição de serviços", onde consta a unidade requerente (Sec. Municipal de Saúde), dados da despesa orçamentária, descrição
dos serviços ("contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia para construção de 01 UBS - Unidade Básica de Saúde."),
justificativa ("A contratação destes serviços visa a construção de uma Unidade Básica de Saúde na localidade Tamboril, zona rural do município
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de São José do Peixe (PI) objetivando favorecer o acesso à saúde, contribuindo para melhoria de vida da população."), requisitante, instauração,
disponibilidade financeira e aprovação do chefe do poder executivo; c) parecer jurídico opinando pela "aprovação" do edital da licitação (art. 38,
parágrafo único, da Lei nº 8.666/93); d) comprovante de comunicação da abertura do procedimento licitatório ao TCE/PI (Processo TCE/PI TC-N034657/13); e) comprovante de publicação do edital resumido; f) parecer jurídico opinando pela aprovação do procedimento licitação e pela
confirmação das decisões emanadas pela Comissão Permanente de Licitação - CPL; g) despacho homologando o procedimento licitatório em
referência, e adjudicando o seu objeto à empresa GRAJAÚ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME; h) cópia do contrato administrativo; i) ordem de
início dos serviços (datada do dia 30 de dezembro de 2013); j) comprovante de publicação do aditivo de contrato administrativo; 2. proposta de
preços apresentada pela empresa GRAJAÚ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME; 3. "cópia dos empenhos, recibos e demais documentos
pertinentes à construção da Unidade Básica de Saúde - UBS do povoado Tamboril", onde se destaca: a) nota de empenho, no valor de R$
80.760,62 (oitenta mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos), referente ao pagamento da 1ª parcela dos serviços realizados na
construção da UBS referida (pagamento creditado em conta no dia 19 de maio de 2014); 4. planilha orçamentária que expressa a composição de
todos os seus custos unitários; e 5. cópia do procedimento licitatório (Tomada de Preços nº 037/2013).
6. Na sequência, em virtude da desativação provisória e agregação da Promotoria de Justiça de Nazaré do Piauí a esta Promotoria, por força da
Resolução nº 02, de 26 de março de 2018, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí, os autos foram encaminhados a este Órgão
de Execução, oportunidade em que foi determinada a expedição de notificação de audiência ao então Secretário Municipal de Saúde de São
José do Peixe, Sr. Luziano Miranda, para comparecer ao Ministério Público Estadual com a finalidade de prestar declarações a cerca da
construção da Unidade Básica de Saúde — UBS no povoado "Tamboril". (Doc.: 2567437 - Página Doc.: 24)
7. Assim sendo, na data aprazada, o Secretário Municipal de Saúde de São José do Peixe compareceu nesta Promotoria de Justiça,
oportunidade em que, inquirido, declarou: (Doc.: 2567437 - Páginas Doc.: 28/29)
Que é secretário municipal da saúde do município de São José do Peixe as obras desde janeiro de 2016; Que o município possui, atualmente,
3 UBS funcionando e uma em obras, no povoado Tamboril; Que o município, durante a sua gestão, construiu 2(duas) UBS, uma no
Assentamento Mucaitá, e outra no Povoado Altamira, ambas já concluídas e em funcionamento; Que na sua gestão foi concluída a UBS da sede,
já em funcionamento; Que no povoado Tamboril tem um Posto de Saúde, que funciona como UBS; Que as obras da UBS do Povoado Tamboril
começou em 2014; Que a construção da UBS, no povoado Tamboril, é resultado de um convênio com o Ministério da Saúde; Que o prazo de
conclusão da obra da UBS era de cerca de 14 meses; Que o valor da obra era em torno de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); Que falta ser
repassado para o município cerca de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a conclusão da obra; Que referido valor somente será repassado para
o município após a conclusão da obra; Que a obra está, aproximadamente com 80% construída; Que a obra está sendo construída pela
Empresa Grajaú Empreendimentos Ltda, sediada na cidade de Floriano/PI; Que o responsável pela empresa é conhecido por Júnior; Que,
atualmente, a obra está parada por falta de condições da empresa, pois houve atraso no repasse para pagamento das medições, o que
causou uma defasagem no preço acordado inicialmente; Que o município está em negociação com a empresa para a conclusão da obra ou
fazer o distrato, a fim de possibilitar uma nova licitação para a conclusão da obra; Que conhece Julimar, agente de saúde do povoado Tamborial,
mas o mesmo já está aposentado; Que não tem conhecimento que Julimar tenha tido alguma relação com a obra da UBS referida; Que não
tomou conhecimento do boato de que Julimar tenha desviado material/dinheiro da obra da UBS para a construção de seu comércio; Que tem
conhecimento que o comércio de Julimar foi construído muito antes da construção da UBS; Que os recursos recebidos do Ministério da
Saúde, referentes à construção da UBS do Povoado Tamboril já foram prestados contas ao ministério; Que o engenheiro contratado
para o acompanhamento da obra é o Dr. Lucas, sendo ele o responsável pelas medições e fiscalização da obra; Que o município dispõe de
toda a documentação referente ao convênio e sua execução; Que os recursos são repassados ao município, que repassa à empresa de acordo
com as medições. (Grifamos)
8. Empós, visando instruir o feito, foi requisitado do Notificado, no prazo de 15 (quinze) dias, os seguintes documentos/informações: a) prestação
de contas dos recursos recebidos e repassados para a empresa; b) cópias dos empenhos, recibos de pagamento e notas fiscais; c) Relatório
circunstanciado elaborado pelo técnico responsável pela fiscalização e medições da obra, informando, notadamente, o percentual de construção,
bem como o valor, aproximado, necessário para a conclusão da obra.
9. Na sequência, o município de São José do Peixe apresentou requerimento pugnando pela dilação desse prazo, o que foi deferido, dando-lhes
o prazo de mais 30 (trinta) dias para apresentar os documentos/informações requisitados. (Doc.: 2567437 - Páginas Doc.: 31 e 33)
10. O referido prazo expirou sem manifestação do Município, razão pela qual foi expedida notificação ao município de São José do Peixe para
que apresentasse, no prazo de 30 (trinta) dias, os seguintes documentos/informações: a) prestação de contas dos recursos recebidos e
repassados para a empresa; b) cópias dos empenhos, recibos de pagamento e notas fiscais; c) Relatório circunstanciado elaborado pelo técnico
responsável pela fiscalização e medições da obra, informando, notadamente, o percentual de construção, bem como o valor, aproximado,
necessário para a conclusão da obra. (Doc.: 2567437 - Página Doc.: 35)
11. O município de São José do Peixe, por sua vez, não apresentou tais documentos/informações, motivo pelo qual foi determinada a expedição
de ofício requisitório. (Doc.: 2567443 - Página Doc.: 4)
12. Regularmente oficiado, o ente federativo em referência apresentou relatório de execução da obra, onde consta o que se segue: (Doc.:
2567443 - Página Doc.: 11)
Em resposta ao ofício de n° 346/2019 emitido pelo Ministério Público do Piauí, núcleo das promotorias de justiça da comarca de Floriano, venho
por este meio apresentar o relatório circunstanciado, informando os valores pagos e o percentual de execução da construção bem como o valor
necessário para sua conclusão. Foram feitos 5 pagamentos a construtora Grajau Empreendimentos, o primeiro em maio de 2014 no valor de
R$ 80.760,62, referente a 19,83% do valor da obra. O segundo só veio acontecer em novembro de 2015 devido à demora no desembolso do
recurso pelo agente financiador, que foi no valor de R$ 84.970,55 referente a 20,86%. O terceiro pagamento foi no valor de R$ 50.123,42
correspondente a 12,30% do valor do contrato, o quarto no valor de R$ 50.120,30 correspondente a 12,30% do valor do contrato e o quinto e
último no valor de R$ 66.029,30 correspondente a 16,21% do valor do contrato no mês de março de 2016, totalizando um valor acumulado de
R$ 332.004,18 que corresponde ao percentual de 81,50% do valor do contrato. Os serviços que foram executados podem ser verificados no
Boletim de Medição Acumulado em Anexo, que mostra quais serviços foram pagos e o percentual acumulado da obra. Em relação ao valor
necessário para conclusão da obra, estimou-se em R$ 93.319,84, valor acima do saldo do contrato devido a atualização dos preços que
se encontravam defasados e da deterioração de alguns serviços devido a ação de intempéries nesse período de 4 anos. (Grifamos)
Que é prefeito do município de São José do Peixe no terceiro mandato; Que o município realizou um convênio com o Ministério da Saúde para a
construção da Unidade Básica de Saúde do povoado Tamboril; Que a obra não foi concluída no prazo previsto em razão de problemas com a
empresa responsável pela execução e falta de repasse de recursos dentro do prazo; Que o prazo do Convênio expirou, resultando na rescisão do
contrato com a empresa; Que todos os recursos repassados foram prestados contas ao Ministério da Saúde; Que a obra está em fase final de
execução com recursos próprios do Município, no valor aproximado de R$ 90.000,00(noventa mil reais); Que a conclusão total da obra está
previsto para o mês de setembro de 2019; Que referida UBS vai favorecer uma população de cerca de 1000 pessoas; Que o município possui
duas equipes do PSF, mas está pleiteando uma terceira equipe junto ao MS; Que o município passará a ter três UBS na zona rural e uma urbana;
Que o município já solicitou recurso, ao MS, para a mobília da referida UBS; Que na localidade Tamboril já possui um Posto de Saúde para
atender a população da região.
Que é prefeito do município de São José do Peixe no terceiro mandato; Que o município realizou um convênio com o Ministério da Saúde para a
construção da Unidade Básica de Saúde do povoado Tamboril; Que a obra não foi concluída no prazo previsto em razão de problemas com a
empresa responsável pela execução e falta de repasse de recursos dentro do prazo; Que o prazo do Convênio expirou, resultando na rescisão do
contrato com a empresa; Que todos os recursos repassados foram prestados contas ao Ministério da Saúde; Que a obra está em fase final de
execução com recursos próprios do Município, no valor aproximado de R$ 90.000,00(noventa mil reais); Que não foi possível concluir a obra no
Página 29

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 798 Disponibilização: Quarta-feira, 3 de Fevereiro de 2021 Publicação: Quinta-feira, 4 de Fevereiro de 2021

mês de setembro de 2019; Que a conclusão total da obra está previsto para o mês de dezembro de 2019; Que referida UBS vai favorecer uma
população de cerca de 1000 pessoas; Que o município possui duas equipes do PSF, mas está pleiteando uma terceira equipe junto ao MS; Que
o município passará a ter três UBS na zona rural e uma na zona urbana; Que o município já está licitando empresa para a mobília da referida
UBS; Que na localidade Tamboril já possui um Posto de Saúde para atender a população da região.
É, em síntese, o relatório.
24. No atuar dessas funções, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública, enumerados no caput do art.
37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, deve o Ministério
Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público.
Desse modo, considerando que não restou demonstrado indícios mínimos de irregularidade na construção/execução da obra da Unidade Básica
de Saúde - UBS do povoado "Tamboril", município de São José do Peixe, determina-se, com arrimo no art. 10, da Resolução nº 23/2007, do
CNMP, o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil Público, sem prejuízo da instauração de outro procedimento, caso venha a surgir justa
causa, devendo a presente decisão ser submetida ao crivo do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí - CSMP/MPPI, para os
fins do disposto nos arts. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 7.347/85, e 10, §§ 1º e 2º da Resolução 23/2007, do CNMP.
Outrossim, determina-se, ainda, a cientificação desta decisão à Noticiante, ao Município de São José do Peixe, na pessoa de seu representante
legal, e, através de edital, a ser publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí - DOEMPPI, a todos os demais colegitimados interessados, incertos ou desconhecidos, para, querendo, apresentarem recurso no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos arts. 9º, da
Lei nº 7.347/85, e 10, da Res. nº 23/07, do CNMP.
Igualmente, em caso de impossibilidade de intimação pessoal das partes, fica, desde logo, deferida a intimação por edital.
Expirado o prazo, com ou sem recurso, cientifique o CACOP/MPPI e remetam-se os autos, no prazo legal, ao Conselho Superior do Ministério
Público do Estado do Piauí - CSMP/MPPI para fins de controle finalístico.
Floriano (PI), 02 de fevereiro de 2021.
___________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 12/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, com
fundamento no art. 129 da Constituição Federal, art. 143 da Constituição Estadual, art. 26, VI, da Lei n. 8.625/1993, art. 37, VI da Lei
Complementar Estadual n. 12/1993 c/c o art. 9º, § 2º, da Lei nº 7.347/85, e art. 10, §§ 1º e 3º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público, vem tornar público o PRESENTE EDITAL, com a finalidade de intimar/cientificar todos e quaisquer colegitimados e/ou
interessados do teor da decisão que determinou o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil Público nº 000221-101/2019, nos seguintes termos:
REFERÊNCIA: ICP Nº 000221-101/2019
REPRESENTANTE/REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE
FLORIANO
REPRESENTADO/REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ
OBJETO: AVERIGUAR A EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES OCUPANTES DE
CARGOS EM COMISSÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ, BEM COMO TOMAR AS
MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS CABÍVEIS NO CASO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. AVERIGUAR IRREGULARIDADES. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS. FATO NÃO
CONSTATADO. ARQUIVAMENTO. 1. Na condição de tutor dos princípios que regem a Administração Pública, enumerados no caput do art. 37,
da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, deve o Ministério
Público agir preventiva e repressivamente na coibição de atos atentatórios ao interesse público. 2. Existem vários dispositivos que decorrem do
princípio da impessoalidade, como é o caso da obrigatoriedade de realização de concurso público, nos termos do art. 37, II, § 2º da CF/88, onde
consta que a nomeação para cargos efetivos deve ser necessariamente precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, sob
pena de nulidade da nomeação e punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Contudo, nosso ordenamento jurídico prevê exceções a
regra do concurso público, como é o caso de alguns cargos vitalícios (Quinto Constitucional dos Tribunais e Tribunais de Conta), agentes
temporários, agentes comunitários de saúde e de combate às endemias e os cargos comissionados. 3. Na hipótese vertente, entendemos que
todas as diligências necessárias foram realizadas e não subsiste, salvo melhor juízo, evidências de irregularidades na nomeação dos servidores
comissionados, motivo pelo qual o arquivamento é medida que se impõe.
DECISÃO
Cls.
É, em síntese, o relatório.
12. Nesse diapasão, dentre os referidos princípios, destaca-se o da impessoalidade, tendo em vista que busca evitar que o Administrador
pratique ato visando ao interesse pessoal ou com finalidade diversa daquela determinada em lei, uma vez que é sempre o interesse público que
deve prevalecer sobre o interesse privado.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo
com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração. (Grifamos)
a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao
desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de
servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
Desse modo, considerando que não restou demonstrado irregularidades na nomeação dos servidores comissionados, pelo município de Nazaré
do Piauí, determina-se, com arrimo no art. 10, da Resolução nº 23/2007, do CNMP, o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil Público, sem
prejuízo da instauração de outro procedimento, caso venha a surgir justa causa, devendo a presente decisão ser submetida ao crivo do Conselho
Superior do Ministério Público do Estado do Piauí - CSMP/MPPI, para os fins do disposto nos arts. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 7.347/85, e 10, §§
1º e 2º da Resolução 23/2007, do CNMP.
Outrossim, determina-se, ainda, a cientificação desta decisão ao Município de Nazaré do Piauí, na pessoa de seu representante legal, e, através
de edital, a ser publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí - DOEMPPI, a todos os demais co-legitimados
interessados, incertos ou desconhecidos, para, querendo, apresentarem recurso no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos arts. 9º, da Lei nº
7.347/85, e 10, da Res. nº 23/07, do CNMP.
Expirado o prazo, com ou sem recurso, cientifique o CACOP/MPPI e remetam-se os autos, no prazo legal, ao Conselho Superior do Ministério
Público do Estado do Piauí - CSMP/MPPI para fins de controle finalístico.
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Floriano (PI), 02 de fevereiro de 2021.
___________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
NÚCLEO CÍVEL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
PORTARIA Nº 30/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Acompanhar e fiscalizar as políticas públicas relacionadas com a formação do quadro dos servidores públicos do MUNICÍPIO
DE FLORIANO, durante o ano de 2021, visando garantir o cumprimento do disposto nas Constituições Federal, Estadual e Legislação
pertinente, bem como tomar todas as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, caso seja comprovada a violação da ordem
jurídica.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II, III e IX, 196 e 197 da Constituição Federal; artigo 26, incisos I, e artigo 27 e parágrafo
único, inciso IV, da Lei n° 8.625/93; art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93 c/c o disposto na Resolução nº 174/2017 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 dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Constituição Federal, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios à ordem jurídica e ao interesse público;
CONSIDERANDO que a não observância, por ação ou omissão voluntária, dos princípios constitucionais da Administração Pública por parte dos
agentes e servidores públicos caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, nos termos da lei;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, II);
CONSIDERANDO que é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado
em qualquer caso o disposto no inciso XI, cuja proibição estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público(CF, art. 37, XVI e XVII
c/c CE, art. 54, XI);
CONSIDERANDO que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os
critérios de sua admissão, bem como estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público(CF, art. 37, VIII e IX);
CONSIDERANDO que as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão,
a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições
de direção, chefia e assessoramento(CF, art. 37, V);
CONSIDERANDO que a falta de cumprimento da ordem jurídica, por grande parte dos municípios brasileiros, no que se refere à
formação do quadro funcional, tem gerado diversos danos ao erário e à eficiência dos serviços públicos;
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 e/ou instituições;
RESOLVE,
com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal c/c o arts. 8°, III e IV, e 9°, da Resolução n° 174/2017-CNMP e legislação pertinente,
instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE FLORIANO, cujo objeto é
acompanhar e fiscalizar as políticas públicas relacionadas com a formação do quadro dos servidores públicos municipais, durante o
ano de 2021, visando garantir o cumprimento do disposto nas Constituições Federal, Estadual e Legislação pertinente, bem como
tomar todas as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, caso seja comprovada a violação da ordem jurídica, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria, registrando-a em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CACOP e CSMP para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº
01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para a Secretaria-Geral para fins de publicação, via e-mail
institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Floriano(PI), 01 de fevereiro de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJFlo
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
NÚCLEO CÍVEL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
PORTARIA Nº 31/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Acompanhar e fiscalizar as políticas públicas relacionadas com a formação do quadro dos servidores públicos do MUNICÍPIO
DE NAZARÉ DO PIAUÍ, durante o ano de 2021, visando garantir o cumprimento do disposto nas Constituições Federal, Estadual e
Legislação pertinente, bem como tomar todas as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, caso seja comprovada a violação da
ordem jurídica.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II, III e IX, 196 e 197 da Constituição Federal; artigo 26, incisos I, e artigo 27 e parágrafo
único, inciso IV, da Lei n° 8.625/93; art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93 c/c o disposto na Resolução nº 174/2017 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 dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
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no caput do art. 37, da Constituição Federal, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios à ordem jurídica e ao interesse público;
CONSIDERANDO que a não observância, por ação ou omissão voluntária, dos princípios constitucionais da Administração Pública por parte dos
agentes e servidores públicos caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, nos termos da lei;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, II);
CONSIDERANDO que é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado
em qualquer caso o disposto no inciso XI, cuja proibição estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público(CF, art. 37, XVI e XVII
c/c CE, art. 54, XI);
CONSIDERANDO que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os
critérios de sua admissão, bem como estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público(CF, art. 37, VIII e IX);
CONSIDERANDO que as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão,
a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições
de direção, chefia e assessoramento(CF, art. 37, V);
CONSIDERANDO que a falta de cumprimento da ordem jurídica, por grande parte dos municípios brasileiros, no que se refere à
formação do quadro funcional, tem gerado diversos danos ao erário e à eficiência dos serviços públicos;
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 e/ou instituições;
RESOLVE,
com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal c/c o arts. 8°, III e IV, e 9°, da Resolução n° 174/2017-CNMP e legislação pertinente,
instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, cujo
objeto é acompanhar e fiscalizar as políticas públicas relacionadas com a formação do quadro dos servidores públicos municipais,
durante o ano de 2021, visando garantir o cumprimento do disposto nas Constituições Federal, Estadual e Legislação pertinente, bem
como tomar todas as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, caso seja comprovada a violação da ordem jurídica,
DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria, registrando-a em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CACOP e CSMP para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº
01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para a Secretaria-Geral para fins de publicação, via e-mail
institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Floriano(PI), 01 de fevereiro de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJFlo
PORTARIA Nº 36/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar e acompanhar o funcionamento do Centro de Zoonoses do Município de Floriano à luz dos princípios da
Administração Pública, visando à garantia da realização de todas as ações necessárias para o cumprimento de suas atribuições dentro
da Administração Pública Municipal no ano de 2021, haja vista a sua importância na execução do Plano Municipal de Saúde, bem como
tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, caso sejam necessárias para a garantia do pleno funcionamento do órgão referido.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei
n° 8.625/93 e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que a não observância dos princípios constitucionais da administração pública por parte dos agentes e servidores públicos
caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, nos termos da lei;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna, o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a omissão do Poder Público Municipal na fiscalização, acompanhamento e controle da existência de animais que são
negligenciados e/ou abandonados, que passam a viver em espaços públicos, notadamente cães e gatos, gera risco para a incolumidade
pública(integridade física e saúde das pessoas), em razão da potencialidade de proliferação de zoonoses no meio ambiente;
RESOLVE:
com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º,
da Lei nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do Município de Floriano - Secretaria Municipal da Saúde, com o escopo de fiscalizar e
acompanhar o funcionamento do Centro de Zoonoses do Município de Floriano à luz dos princípios da Administração Pública, visando
a garantia da realização de todas as ações necessárias para o cumprimento de suas atribuições dentro da Administração Pública
Municipal no ano de 2021, haja vista a sua importância na execução do Plano Municipal de Saúde, bem como tomar as medidas
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extrajudiciais e judiciais cabíveis, caso sejam necessárias para a garantia do pleno funcionamento do órgão referido, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS e
CSMP para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 03 de fevereiro de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 7/2021
(PA - 000027-101/2021)
RECOMENDA ao MUNICÍPIO DE FLORIANO, via Secretaria Municipal da Administração, a adoção de todas as medidas técnicas e
administrativas necessárias para a realização de recadastramento funcional geral visando o fiel cumprimento da legislação no que se
refere à assiduidade - cumprimento da jornada de trabalho, avaliação de desempenho funcional, cumulação de cargos, percentual de
ocupação dos cargos comissionados e funções de confiança por servidores efetivos e de carreira, reserva legal de cargos e empregos
públicos para servidores com deficiências, contratos por tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional
interesse público, bem como a realização de todas as providências legais para o saneamento de irregularidades nos casos de
comprovada violação da legislação, cuja omissão pode gerar, em tese, responsabilidades de natureza administrativa, civil e 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, da Constituição Federal; art. 8º, § 1º, da Lei
nº 7.347/85; arts. 25, e seguintes, da Lei nº 8.625/93; art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 12/93 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 dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Constituição Federal, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios à ordem jurídica e ao interesse público;
CONSIDERANDO que a não observância, por ação ou omissão voluntária, dos princípios constitucionais da Administração Pública por parte dos
agentes e servidores públicos caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, nos termos da lei;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, II);
CONSIDERANDO que é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado
em qualquer caso o disposto no inciso XI, cuja proibição estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público(CF, art. 37, XVI e XVII
c/c CE, art. 54, XI);
CONSIDERANDO que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os
critérios de sua admissão, bem como estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público(CF, art. 37, VIII e IX);
CONSIDERANDO que as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão,
a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições
de direção, chefia e assessoramento(CF, art. 37, V);
CONSIDERANDO que a falta de cumprimento da ordem jurídica, por grande parte dos municípios brasileiros, no que se refere à
formação do quadro funcional, tem gerado diversos danos ao erário e à eficiência dos serviços públicos;
CONSIDERANDO a existência do PA nº 000027-101/2021, que tem por acompanhar e fiscalizar as políticas públicas relacionadas com a
formação do quadro dos servidores públicos do MUNICÍPIO DE FLORIANO, durante o ano de 2021, visando garantir o cumprimento do disposto
nas Constituições Federal, Estadual e Legislação pertinente, bem como tomar todas as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, caso seja
comprovada a violação da ordem jurídica por ação ou omissão,
RECOMENDA ao MUNICÍPIO DE FLORIANO, na pessoa do seu representante legal - Prefeito, a adoção de todas as medidas técnicas e
administrativas necessárias para a regularização do quadro funcional municipal, notadamente as seguintes providências:
1) Realização de recadastramento funcional geral visando o fiel cumprimento da Constituição Federal e legislação pertinente, no que se
refere à assiduidade - cumprimento da jornada de trabalho, avaliação de desempenho funcional, cumulação de cargos, percentual de
ocupação dos cargos comissionados e funções de confiança por servidores efetivos e de carreira, reserva legal de cargos e empregos
públicos para servidores com deficiências, contratos por tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional
interesse público;
2) Realização de todas as providências legais para o saneamento de irregularidades nos casos de comprovada violação da legislação,
inclusive instauração de procedimento administrativo - PAD, conforme seja o caso, cuja omissão pode gerar, em tese,
responsabilidades de natureza administrativa, civil e penal, nos termos da lei.
3) Noticiar ao Ministério Público - Núcleo Criminal de Promotorias de Justiça da Comarca de Floriano, mediante relatório
circunstanciado e documentos comprobatórios, a ocorrência de indícios de materialidade e autoria de crime contra a administração
pública, para fins de apuração de responsabilidade penal, sem prejuízo das responsabilidades civil e administrativa.
4) Cientificação dos termos da presente recomendação a todos os gestores de órgãos da administração e servidores públicos
municipais para conhecimento e cumprimento.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota aatuação do Ministério Público Estadual sobre a temática, 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;
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c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve,ainda,determinar:
a) Fixação do prazo de 30 (trinta) 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 CACOP/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, 01 de fevereiro de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 8/2021
(PA - 000028-101/2021)
RECOMENDA ao MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, na pessoa do seu representante legal - Prefeito, a adoção de todas as medidas
técnicas e administrativas necessárias para a realização de recadastramento funcional geral visando o fiel cumprimento da legislação
no que se refere à assiduidade - cumprimento da jornada de trabalho, avaliação de desempenho funcional, cumulação de cargos,
percentual de ocupação dos cargos comissionados e funções de confiança por servidores efetivos e de carreira, reserva legal de
cargos e empregos públicos para servidores com deficiências, contratos por tempo determinado para atender a necessidade
temporária excepcional interesse público, bem como a realização de todas as providências legais para o saneamento de irregularidades
nos casos de comprovada violação da legislação, cuja omissão pode gerar, em tese, responsabilidades de natureza administrativa, civil
e 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, da Constituição Federal; art. 8º, § 1º, da Lei
nº 7.347/85; arts. 25, e seguintes, da Lei nº 8.625/93; art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 12/93 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 dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Constituição Federal, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios à ordem jurídica e ao interesse público;
CONSIDERANDO que a não observância, por ação ou omissão voluntária, dos princípios constitucionais da Administração Pública por parte dos
agentes e servidores públicos caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, nos termos da lei;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, II);
CONSIDERANDO que é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado
em qualquer caso o disposto no inciso XI, cuja proibição estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público(CF, art. 37, XVI e XVII
c/c CE, art. 54, XI);
CONSIDERANDO que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os
critérios de sua admissão, bem como estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público(CF, art. 37, VIII e IX);
CONSIDERANDO que as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão,
a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições
de direção, chefia e assessoramento(CF, art. 37, V);
CONSIDERANDO que a falta de cumprimento da ordem jurídica, por grande parte dos municípios brasileiros, no que se refere à
formação do quadro funcional, tem gerado diversos danos ao erário e à eficiência dos serviços públicos;
CONSIDERANDO a existência do PA nº 000028-101/2021, que tem por acompanhar e fiscalizar as políticas públicas relacionadas com a
formação do quadro dos servidores públicos do MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, durante o ano de 2021, visando garantir o cumprimento do
disposto nas Constituições Federal, Estadual e Legislação pertinente, bem como tomar todas as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias,
caso seja comprovada a violação da ordem jurídica por ação ou omissão,
RECOMENDA ao MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, na pessoa do seu representante legal - Prefeito, a adoção de todas as medidas
técnicas e administrativas necessárias para a regularização do quadro funcional municipal, notadamente as seguintes providências:
1) Realização de recadastramento funcional geral visando o fiel cumprimento da Constituição Federal e legislação pertinente, no que se
refere à assiduidade - cumprimento da jornada de trabalho, avaliação de desempenho funcional, cumulação de cargos, percentual de
ocupação dos cargos comissionados e funções de confiança por servidores efetivos e de carreira, reserva legal de cargos e empregos
públicos para servidores com deficiências, contratos por tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional
interesse público;
2) Realização de todas as providências legais para o saneamento de irregularidades nos casos de comprovada violação da legislação,
inclusive instauração de procedimento administrativo - PAD, conforme seja o caso, cuja omissão pode gerar, em tese,
responsabilidades de natureza administrativa, civil e penal, nos termos da lei.
3) Noticiar ao Ministério Público - Núcleo Criminal de Promotorias de Justiça da Comarca de Floriano, mediante relatório
circunstanciado e documentos comprobatórios, a ocorrência de indícios de materialidade e autoria de crime contra a administração
pública, para fins de apuração de responsabilidade penal, sem prejuízo das responsabilidades civil e administrativa.
4) Cientificação dos termos da presente recomendação a todos os gestores de órgãos da administração e servidores públicos
municipais para conhecimento e cumprimento.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota aatuação do Ministério Público Estadual sobre a temática, 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;
Página 34

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 798 Disponibilização: Quarta-feira, 3 de Fevereiro de 2021 Publicação: Quinta-feira, 4 de Fevereiro de 2021

c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve,ainda,determinar:
a) Fixação do prazo de 30 (trinta) 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 CACOP/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, 01 de fevereiro de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF

3.8. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI15460
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 02/2021
Simp: 000031-174/2021
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL N.º 01/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do Promotor de Justiça titular da 2.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, Márcio
Giorgi Carcará Rocha, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o parágrafo único do artigo 3.º do artigo da Lei 8.625/93 e Resolução
164/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
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 a 2.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, instaurou Procedimento Administrativo nº 02/2021, com o objetivo de
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.;
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 n.º 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (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. 5.º, 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. 7.º, inciso 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 11/30/2020, 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 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" em 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
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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 que o Ministério Público, poderá expedir recomendações devidamente fundamentadas, visando à melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover, conforme Resolução n.º
164/2019 do CNMP e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n.º 12/93;
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Exmo. Prefeito, Francisco de Assis da Silva Melo e a Secretária de Saúde do município de Piracuruca, Sra. Adriana Silva
Fontinele, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas, que:
a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) 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;
e) verifique a quantidade de profissionais de saúde disponíveis para realização da vacinação;
f) 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;
g) 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;
h) afixe avisos nos serviços de saúde e dependências da Secretaria Municipal de Saúde sobre como se dará o processo de vacinação;
i) 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.
j) Quanto às salas de vacina:
j.1) 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;
j.2) mantenha rotina de higienização padronizada;
j.3) mantenha fluxo estabelecido para descarte de resíduos;
j.4) 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 a internet.
k) quanto aos postos de vacinação:
k.1) realize a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;
k.2) mantenha disponível aos usuários local para lavagem adequada ou com desinfetantes para as mãos;
k.3) limite o número de familiares que acompanham quem irá se vacinar (no máximo um acompanhante);
k.4) realize triagem de pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação;
k.5) 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;
k.6) 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;
k.7) 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.
O Ministério Público Estadual deverá ser comunicado, exclusivamente através do e-mail segunda.pj.piracuruca@mppi.mp.br, no prazo de 05
(cinco) dias, a partir do recebimento da presente, sobre o acatamento dos termos desta Recomendação ou encaminhada à fundamentação
jurídica que justifique o não acatamento, conforme determina o art. 10 da Resolução n.º 164/2017 do CNMP.
Fica advertido o destinatário que a ausência de resposta implicará na adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis, conforme
determina art. 11 da Resolução 164/2017 do CNMP.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9.º da Resolução n.º 164/2017 do CNMP, recomendo ao Executivo Municipal a divulgação adequada
e imediata desta Recomendação no Diário Oficial do Município.
Piracuruca, 1.º de fevereiro de 2021.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
[1] http://coronavirus.pi.gov.br/ Acesso em: 01 de fev. 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: 01 de fev. 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
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 03/2021
Simp: 000032-174/2021
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL N.º 02/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do Promotor de Justiça titular da 2.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, Márcio
Giorgi Carcará Rocha, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o parágrafo único do artigo 3.º do artigo da Lei 8.625/93 e Resolução
164/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
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ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que a 2.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, instaurou Procedimento Administrativo nº 03/2021, com o objetivo de
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.;
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 n.º 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (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. 5.º, 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. 7.º, inciso 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 11/30/2020, 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 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" em 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 que o Ministério Público, poderá expedir recomendações devidamente fundamentadas, visando à melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover, conforme Resolução n.º
164/2019 do CNMP e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n.º 12/93;
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Exmo. Prefeito, Francisco de Assis Carvalho Cerqueira e a Secretária de Saúde do município de São José do Divino, Sra.
Maria da Glória Oliveira Silva, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima
referidas, que:
a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) 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;
e) verifique a quantidade de profissionais de saúde disponíveis para realização da vacinação;
f) 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;
g) 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;
h) afixe avisos nos serviços de saúde e dependências da Secretaria Municipal de Saúde sobre como se dará o processo de vacinação;
i) dê preferência a realização da vacinação dos profissionais de saúde e idosos institucionalizados nas próprias unidades a que estão vinculados,
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a fim de evitar deslocamentos até as salas de vacinas.
j) Quanto às salas de vacina:
j.1) 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;
j.2) mantenha rotina de higienização padronizada;
j.3) mantenha fluxo estabelecido para descarte de resíduos;
j.4) 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 a internet.
k) quanto aos postos de vacinação:
k.1) realize a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;
k.2) mantenha disponível aos usuários local para lavagem adequada ou com desinfetantes para as mãos;
k.3) limite o número de familiares que acompanham quem irá se vacinar (no máximo um acompanhante);
k.4) realize triagem de pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação;
k.5) 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;
k.6) 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;
k.7) 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.
O Ministério Público Estadual deverá ser comunicado, exclusivamente através do e-mail segunda.pj.piracuruca@mppi.mp.br, no prazo de 05
(cinco) dias, a partir do recebimento da presente, sobre o acatamento dos termos desta Recomendação ou encaminhada à fundamentação
jurídica que justifique o não acatamento, conforme determina o art. 10 da Resolução n.º 164/2017 do CNMP.
Fica advertido o destinatário que a ausência de resposta implicará na adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis, conforme
determina art. 11 da Resolução 164/2017 do CNMP.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9.º da Resolução n.º 164/2017 do CNMP, recomendo ao Executivo Municipal a divulgação adequada
e imediata desta Recomendação no Diário Oficial do Município.
Piracuruca, 1.º de fevereiro de 2021.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
[1] http://coronavirus.pi.gov.br/ Acesso em: 01 de fev. 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: 01 de fev. 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

3.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI15461
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 25/2020
SIMP Nº 000093-062/2020
ASSUNTO: * 9965 - ABANDONO MATERIAL ( ECA E CC - 22 E 24 DO ECA E 1.638, II, DO CC ) -> SEÇÃO CÍVEL
* 9967 - MAUS TRATOS (CC - 1.638, I) -> SEÇÃO CÍVEL
RESUMO: CRIANÇAS NEGLIGENCIADAS PELOS SEUS GENITORES QUE POSSÍVELMENTE FAZEM USO EXCESSIVO DE ÁLCOOL
DENUNCIANTE: CONSELHO TUTELAR DE CAMPO MAIOR- PI DENUNCIADOS: DANIELA IBIAPINA BARBOSA e PAULO PEREIRA
VÍTIMAS:CRIANÇAS J.P.I.P (03ANOS) e M.J.I.P. (02 ANOS)
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
O Procedimento Administrativo epigrafado foi instaurado no dia 17 de março de 2020 (fl. 02/03), com base no comunicado do Conselho Tutelar
de Campo Maior/PI, noticiando que: a) Daniela Ibiapina Barbosa e Paulo Pereira continuam negligenciado os filhos menores J.P.I. (03 anos) e
M.J.I.P. ( 02 anos); b) que o Conselho Tutelar já recebeu várias denúncias que o casal Daniela e Paulo continuam brigando, bebendo,
negligenciando e maltratando os filhos menores (fls. 02/03 e documentos de fls. 04/05).
Inicialmente foram determinadas as medidas de praxe e as seguintes diligências: 1. Expedição de notificação a Sra. Daniela Ibiapina Barbosa
(residente e domiciliada na Rua 12, Quadra Z, Casa 06, Bairro Cidade Nova, Campo Maior-PI), para comparecer a Sede das Promotorias de
Justiça de Campo Maior, a fim de esclarecer os fatos reportados no comunicado do Conselho Tutelar; 2. Expedição de notificação ao Sr. Paulo
Pereira (residente e domiciliada na Rua 12, Quadra Z, Casa 06, Bairro Cidade Nova, Campo Maior-PI), para comparecer a Sede das Promotorias
de Justiça de Campo Maior, a fim de esclarecer os fatos reportados no comunicado do Conselho Tutelar; 3. Expedição de ofício a Secretaria
Municipal de Assistência e Geração Rendas de Campo Maior-PI (SEMAS), solicitando a realização de Estudo Social sobre a situação das
crianças João Paulo Ibiapina Pereira e Maria Júlia Ibiapina Pereira, filhos Daniela Ibiapina Barbosa e Paulo Pereira (residentes na Rua 12,
Quadra Z, Casa 06, Bairro Cidade
Nova, Campo Maior-PI); 4. Expedição de ofício ao CAPS de Campo Maior,
requisitando: a) a elaboração de relatório psicossocial e diagnóstico dos pacientes Daniela Ibiapina Barbosa e Paulo Pereira, residente e
domiciliado Rua 12, Quadra Z, Casa 06, Bairro Cidade Nova, Campo Maior-PI, fornecendo-lhes a medicação adequada, utilizando de maneira
eficaz e eficiente o instrumento da BUSCA ATIVA no acompanhamento e no tratamento eficaz do paciente em tela, previsto no art. 4º, do item
4.1.1, alínea "d" da Portaria nº 336/2002; b) Relatório Circunstanciado informando à 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior as providências
adotadas, objetivando a resolução do caso em tela;
Tais diligências foram cumpridas nos dias 14.05.2020 e 18.05.2020, através dos expedientes acostados nos autos (fls. 11/12) e (14/15).
O referido Procedimento Administrativo nº 25/2020 foi publicado no Diário Eletrônico do MPPI (ANO IV - Nº 610 Disponibilização: Segunda-feira,
06 de Abril de 2020 Publicação: Terça-feira, 07 de Abril de 2020 (ID: 3149940 - Páginas 09/10).
Em resposta ao Ofício nº 854/2020-000093-062/2020-SUPJCAM-MPPI, de 14/05/2020 (ID 3149940 - Página 19) a Coordenadora do CAPS de
Campo Maior -PI protocolou via e-mail na Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior o Ofício nº 37/2020, no qual solicita dilação do prazo
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concedido para resposta por igual período a contar do retorno da normalidade das atividades (ID : 3149940 - Página 22).
A Secretária Municipal de Assistência Social do Munucípio de Campo Maior/PI não apresentou resposta/manifestação no prazo concedido no
Ofício nº 853/2020.000093-062/2020-SUPJCM-MPPI, de 14.05.2020 (ID 3149940 - Página 16),
conforme Certidão de Perda de Prazo do dia 29.06.2020 ( ID 3149940 - Página 25).
Em resposta ao Ofício nº 853/2020-000093-062/2020-SUPJCAM-MPPI, de 14/05/2020 ( ID 3149940 - Página 16) a Secretária Municipal de
Assistência Social do Munucípio de Campo Maior/PI protocolou via e-mail na Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior o Relatório
Social, no qual consta em resumo: ... De acordo com o relato da Sra. Daniela Ibiapina Barbosa, a denúncia de negligência em desfavor de seus
filhos menores J. P. (04 anos) e M.J. (03 anos), não condiz com a realidade vivenciada pela família. Acrescenta, que seus filhos são bem
cuidados e frequentam a escola regularmente. Segundo informações colhidas da direção da Creche Mãe
Francisquinha, o infante J.P. apresenta-se sempre bem higienizado, com ótimo comportamento e desenvolvimento, bem como a criança M.J. que
teve inicio à sua vida escolar esse ano e em decorrência da Pandemia -COVID-19 tem assistido as aulas remotas com a entrega das suas
atividades no prazo... (ID 3149940 - Páginas 28/31).
Exarou-se Despacho no dia 23.07.2020, determinando: I) a expedição de ofício à Coordenadora do CAPS de Campo Maior, para: 1) informar-lhe
o INDEFERIMENTO de dilação do prazo solicitado no Ofício nº 37/2020, de 24.06.2020; 2) requisitar: agendamento de consulta para
atendimento dos pacientes DANIELA IBIAPINA BARBOSA e PAULO PEREIRA, residentes na Ra 12, Quadra Z, Casa 06, bairro Cidade Nova Campo Maior, observando a NOTA TÉCNICA SMS 2, de 20.03-2020 da Secretaria Municipal de Saúde de Campo, no prazo de 30 dias corridos:
(OBS: ANEXAR AO OFÍCIO: FLS. 04/05 e fl. 15); II) Renovar o ofício enviado anteriormente: à Secretária Municipal de Assistência Social e
Geração de Rendas de Campo Maior/SEMAS (ID 3149940 - Páginas 32/33).
Tais diligências foram cumpridas no dia 27.08.2020, através dos expedientes acostados nos autos (3149940 - Páginas 35 e 37).
A coordenadora do Centro de Apoio Pisicosocial - CAPS de Campo Maior /PI não apresentou resposta/manifestação no prazo concedido no
Ofício nº 1172/2020.000093-062/2020-SUPJCM-MPPI, de 27.08.2020 (ID 3149940 - Páginas
35/37), conforme Certidão de Perda de Prazo do dia 05.10.2020 ( ID 3149940 - Página 38). Em consequência, expediu-se o Ofício nº
1616/2020.093-062/2020- SUPJCM- MPPI do dia 05.10.2020 (com ciência no dia 20.10.2020), requisitando as mesmas providências indicadas
no ofício anterior (ID 3149940 - Páginas 40 e 42), que transcorreu in albis, conforme ID 3149940 - Página 43.
Considerando que a senhora Daniela Ibiapina Barbosa negou as denúncias do Conselho Tutelar de Campo Maior; sustentou que seus filhos são
bem cuidados e que frequentam a escola regularmente.
Considerando que a diretora da Creche Mãe Francisquinha que informou os filhos de Danniela Ibiapina e Paulo Pereira apresentam-se bem
higienizados, com ótimo comportamento e desenvolvimento, e assiduidade às aulas remotas, bem como na entrega das atividades escolares.
Considerando, também, que não há necessidade de nenhuma outra medida a ser realizada pelo Ministério Público Estadual, ressaltando que
qualquer outro fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério Público estadual poderá ser apurado mediante o novel da Notícia de
Fato e/ou Procedimento Administrativo.
O Ministério Público estadual, por meio deste Promotor de Justiça Signatário, resolve: PROMOVER O ARQUIVAMENTO do presente
Procedimento Administrativo nº 25/2020 - (SIMP 000093-062/2020) nesta 2ª Promotoria de Justiça em Campo Maior-PI, com base no art. 13,
caput, c/c art. 8º, III, da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Regristro no DOEMP
Comunique-se ao reclamante, através de Ofício, com a informação de que desta decisão cabe recurso ao CSMP-PI, no prazo de 10 (dez) dias,
devendo a comunicação ser encaminhada pelos Correios, com aviso de recebimento que deverá ser acostado aos autos, nos termos do art. 13,
caput e §§ 1º e 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Após, não havendo apresentação de recurso, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 13, § 4º, da Resolução nº 174/2017 do
Conselho Nacional do Ministério Público.
Comunique-se ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público sobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos, em atendimento ao
Ofício Circular nº 004/2017 - CGMP/PI, de 27/01/2017.
Cumpra-se. Após, proceda-se à baixa no respectivo livro e no SIMP, observando as cautelas de praxe.
Campo Maior-PI, 15 de dezembro de 2020.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 04/2021 SIMP Nº 000082-308/2021
PORTARIA Nº 04/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 129, III, da
Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno
exercício e que as pessoas que necessitam do serviço público de saúde tem direito de serem satisfatoriamente atendidas, qualquer que seja a
natureza do atendimento (art. 2º da Lei nº 8080/90);
CONSIDERANDO o inciso II, do artigo 7º, da Lei Federal nº 8080/90, prega a "integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do
sistema";
CONSIDERANDO que "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (art.
227 da CF);
CONSIDERANDO que "Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão, punido na
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais." (Art. 5º da Lei nº 8.069/1998 - Estatuto da Criança e do
Adolescente);
CONSIDERANDO que "É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente." (Art. 70 da Lei
nº 8.069/1998 - Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do CNMP, que Disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação da Notícia
de Fato e do Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO o teor do Art. 196 da Lei Magna o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO o teor do Art. 196 da Lei Magna o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
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ONSIDERANDO a Portaria nº 3.088, de 23/12/2011, que institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), cuja finalidade é a criação, ampliação e
articulação de pontos de atenção para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes
do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS;
CONSIDERANDO que os Centros de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades, são serviços de saúde de caráter aberto e
comunitário que compõe a Rede de Atenção Psicossocial, constituídos por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza
prioritariamente atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com sofrimento ou transtorno mental
em geral, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em sua área territorial,
seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial, conforme art. 7º, §1º, da Portaria nº 3088, de 23/12/2011;
CONSIDERANDO que o Centro de Atenção Psicossocial na modalidade "CAPS I", deve atender pessoas de todas as faixas etárias que
apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico, decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles
relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar
projetos de vida, conforme art. 7º, §4ª, inciso I, da Portaria nº 3.088, republicada em 21 de maio de 2013;
CONSIDERANDO o teor do termo de declaração prestado pela Sra. Maria da Conceição Souza de Melo, a qual noticia: 1) que o seu filho Luís
Carlos Souza Melo possui esquizofrenia; 2) que foi ao CAPS marcar uma consulta para ele, porém não conseguiu, sendo que lá informaram para
a noticiante comparecer a partir do dia 28 de janeiro de 2021 para agendar o atendimento; 3) que no dia 18 de janeiro de 2021, compareceu
novamente ao CAPS para marcar uma consulta e não conseguiu; 4) que deseja falar com o médico para solicitar um medicamento mais forte
para o seu filho, pois o remédio atual não está fazendo efeito; 5) que o seu filho a ameaça e todos que moram na residência.
RESOLVE-SE INSTAURAR o presente Procedimento Administrativo sob o nº 04/2021, registrado sob o protocolo SIMP nº 000082-308/2021,
determinando-se inicialmente:
Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS/MPPI, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º da Resolução nº 01/2008,
do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Determino a remessa desta portaria, por meio eletrônico, para a Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida
divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, conforme
artigo 4º, inciso VI, e artigo 7º, § 2º, inciso II da Resolução nº 23, de 17 de
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
Adotar providências que se forem mostrando necessárias no curso do processamento deste Procedimento Administrativo e, inicialmente:
Expedição de ofício ao CAPS de Campo Maior, solicitando no prazo de 10 (dez) dias corridos: a) a elaboração de relatório psicossocial e
diagnóstico do paciente Luís Carlos Souza de Melo (pessoa com deficiência mental), residente e domiciliado na Quadra H, Casa 21, Conjunto
Renascer I, Bairro São Luís, Campo Maior-PI, fornecendo-lhes a medicação adequada, utilizando de maneira eficaz e eficiente o instrumento
da BUSCA ATIVA no acompanhamento e no tratamento eficaz do paciente em tela, previsto no art. 4º, do item 4.1.1, alínea "d" da Portaria nº
336/2002; b) Relatório Circunstanciado informando à 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior as providências adotadas, objetivando a
resolução do caso em tela, no prazo de 10 (dez) dias corridos;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor LUCAS ALVES PINTO, lotado nesta 2ª Promotoria de Justiça de Campo
Maior.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações. Campo Maior - PI, 02 de fevereiro de 2021.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO:74655655887
Assinado de forma digital por CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO:74655655887
Dados: 2021.02.02 11:32:25 -03'00'
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça

3.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI15462
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº 08/2021
Instaura Procedimento Administrativo nº 05/2021 para realizar e acompanhar os trabalhos da Correição Interna Anual na 2ª Promotoria de Justiça
da Comarca de Esperantina, 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 PIAUÍ, por intermédio da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, no uso das atribuições previstas nos
artigos 127, caput, e 129, incisos I e II, da Constituição Federal e,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 da Carta Magna, que dispõe sobre os princípios da administração pública;
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição na prestação dos serviços ministeriais, visando sempre o seu aperfeiçoamento e
eficiência;
CONSIDERANDO o teor do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 01/2017, que dispõe acerca da obrigatoriedade de realização de correição interna
anual no âmbito das Promotorias de Justiça do Estado do Piauí;
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a realização de Correição Ordinária Anual na 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, durante o período de 02/02/2021 a
02/04/2021, das 08 às 15 horas, na sede local do Ministério Público, situada na Praça Diógenes Rebêlo, nº 338, Centro, nesta Cidade.
Art. 2º. Os trabalhos de correição serão presididos pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, assessorado pelos servidores Amanda Guedes
dos Reis Monteiro, Aracelle Oliveira Alves Macêdo e Stéfani Portela Gomes, e pela estagiária Geovanna Araújo de Carvalho.
Art. 3º. Durante o período de correição, será afixado, no átrio da Promotoria de Justiça, do Fórum e do Juizado Especial Cível e Criminal de
Esperantina, o Edital nº 01/2021, contendo a informação clara e destacada de que a 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina encontra-se em
correição e receberá reclamações, críticas e sugestões.
Parágrafo único. Recebidas reclamações, críticas e sugestões estas serão registradas em livro próprio, especialmente aberto para esta
finalidade, analisadas, devendo ser sanadas as irregularidades encontradas, acolhidas ou não críticas e sugestões, motivadamente.
Art. 4º. A correição consistirá, dentre outros atos:
I - no exame dos arquivos, pastas, livros e documentos existentes na 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, elaborando-se relatório dos atos
praticados;
II - na adoção de medidas saneadoras, necessárias à regularização dos serviços;
III - na identificação de todos os procedimentos em tramitação na 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, elaborando-se relação contendo seus
respectivos números de identificação no SIMP, o assunto e as partes envolvidas;
IV - na elaboração de relatório conclusivo da correição, no qual deverão constar as ocorrências verificadas e as providências adotadas;
V - no preenchimento dos relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 01, de 13 de janeiro de 2017.
Parágrafo único. Durante a correição, são vedadas a suspensão e a interrupção dos serviços de atribuição da 2ª Promotoria de Justiça de
Esperantina.
Art. 5º. A presente correição deverá ser instruída com cópia da ata de abertura dos trabalhos, assinada pelo Promotor de Justiça e demais
presentes ao ato, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correicionais, relatório conclusivo e ata de encerramento,
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devidamente assinada pelo Promotor de Justiça e demais circunstantes.
Art. 6º. Fica designada a Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro, para secretariar os trabalhos da correição
indicada por meio desta Portaria e auxiliar no desenvolvimento e conclusão dos referidos trabalhos.
Art. 7º.Encerrada a correição, dentro do prazo de 10 (dez) dias, cópia do relatório conclusivo e 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. 8º.Determina-se sejam cientificados da presente correição a Exma. Procuradora-Geral de Justiça,o Exmo. Corregedor-Geral do Ministério
Público, os Magistrados da Comarca, Defensores Públicos, Delegado e o Presidente da Subseção da OAB em Barras, procedendo-se, também,
à expedição do Edital de publicidade da realização dos trabalhos correicionais da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina.
Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cientifique-se. Cumpra-se.
Esperantina, 02 de fevereiro de 2021.
(assinado digitalmente)
Adriano Fontenele Santos
Promotor de Justiça
Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI
EDITAL Nº 01/2020
O Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, Adriano Fontenele Santos, no uso de suas atribuições legais, FAZ
SABER, por este EDITAL, que, nos termos do art. 3º, caput, da Portaria nº 08/2021 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 02 de fevereiro de 2021, às 08h00min, no Gabinete da 2ª Promotoria de
Justiça de Esperantina, sito a Praça Diógenes Rebêlo, nº 338, Centro, CEP 64180-000, Esperantina-PI, para a INSTALAÇÃO DA CORREIÇÃO
INTERNA ANUAL DE 2021, para a qual estão convidadas todas as pessoas interessadas, oportunidade em que serão recebidas reclamações,
sugestões e críticas, a respeito da execução dos serviços da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina.
Para conhecimento geral, foi expedido o presente Edital, que deverá ser afixado no átrio da Promotoria de Justiça, do Fórum e do Juizado
Especial Cível e Criminal da Comarca de Esperantina e receber ampla divulgação. Dado e passado nesta cidade de Esperantina, em 02 de
fevereiro de 2021.
(assinado digitalmente)
Adriano Fontenele Santos
Promotor de Justiça
Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI

3.11. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI15463
PORTARIA 12ª PJ Nº 08/2021
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 04/2021
Objeto: apurar as irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria nº 18172 de ordem do DENASUS/PI, realizado na Secretaria de Estado da
Saúde, notadamente acerca da forma de funcionamento do Complexo Regulador do Estado, bem como quanto a gestão e gerenciamento dos
recursos do Teto MAC repassados ao Fundo Estadual de Saúde pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, por intermédio do Promotor de Justiça
subscritor, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 25, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma das instituições constitucionais fundamentais para a promoção do acesso à Justiça, e sendo
certo que a defesa do regime democrático lhe impõe o desenvolvimento de planejamento estratégico funcional devidamente voltado para a
efetivação, via tutela dos direitos e das garantias fundamentais, do princípio da transformação social, delineado no art. 3º da CR/1988;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º da CR/1988, integra a própria concepção de Estado
Democrático de Direito e, por isso, deve orientar as instituições de acesso à Justiça, principalmente no plano da proteção e da efetivação dos
direitos e das garantias constitucionais fundamentais;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o artigo 197, também da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Nº 8080/90, em seu artigo 2º, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO que o artigo 7º, inciso II, da Lei Nº 8080/90, estabelece como diretriz do SUS a "integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema";
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 7º, inciso XII, da Lei Nº 8080/90, uma das diretrizes do SUS é a capacidade de resolução dos serviços
em todos os níveis de assistência";
CONSIDERANDO o art 5º do Anexo XXVI da Portaria de Consolidação nº 002/2017, no qual consta que a Regulação do Acesso à Assistência
será efetivada pela disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão, por meio de atendimentos às urgências,
consultas, leitos e outros que se fizerem necessários;
CONSIDERANDO que o art. 8º da mesma norma orienta que as atribuições da regulação do acesso serão definidas em conformidade com sua
organização e estruturação, sendo atribuições da regulação, garantir o acesso aos serviços de saúde de forma adequada; garantir os princípios
da equidade e da integralidade; elaborar, disseminar e implantar protocolos de regulação; diagnosticar, adequar e orientar os fluxos da
assistência; construir e viabilizar as grades de referência e contra referência, dentre outras;
CONSIDERANDO que, no Estado do Piauí, a Resolução da Comissão Intergestores Bipartite/CIB, nº 37/2013, instituiu o Complexo Regulador do
Estado e deu funcionamento às Centrais de Regulação dos procedimentos de Urgências, Internações e Ambulatoriais;
CONSIDERANDO que, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, a DUCARA - Diretoria de Unidade de Controle, Avaliação, Regulação e
Auditoria, tem como responsabilidade coordenar a implementação da Regulação de Atenção à Saúde.
CONSIDERANDO que, para a realização de suas funções, a DUCARA/SESAPI deve seguir as diretrizes definidas pela Portaria Ministerial
1.559/2008, notadamente quanto ao cadastramento de estabelecimentos e profissionais de saúde no SCNES; cadastramento de usuários do
SUS no Sistema de Cartão Nacional de Saúde/CNS; a contratação de serviços de saúde; o credenciamento e habilitação de estabelecimentos de
saúde para prestação de serviços de saúde; a elaboração e incorporação de protocolos de regulação com os fluxos da assistência; a supervisão
e processamento da produção ambulatorial e hospitalar; a Programação Pactuada e Integrada/PPI; a avaliação analítica da produção, dentre
outros.
CONSIDERANDO o Ofício Nº 14/2021/PI/SEAUD/DENASUS/MS, que encaminha ao Ministério Público Estadual o Relatório Final da Auditoria nº
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18172, realizada na Secretaria de Estado da Saúde, pelo DENASUS/PI.
CONSIDERANDO o Relatório Final da Auditoria nº 18172 que constatou irregularidades quanto à forma de funcionamento do Complexo
Regulador do Estado, quanto à oferta, regulação e gerenciamento da "fila de espera" para cirurgias eletivas no SUS, bem como no que diz
respeito à gestão e gerenciamento dos recursos do Teto MAC repassados ao Fundo Estadual de Saúde pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério
da Saúde.
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
RESOLVE:
Instaurar o Procedimento Preparatório Nº 04/2021, a fim de apurar apurar as irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria nº
18172 de ordem do DENASUS/PI, realizado na Secretaria de Estado da Saúde, notadamente acerca da forma de funcionamento do
Complexo Regulador do Estado, quanto à oferta, regulação e gerenciamento da "fila de espera' para cirurgias eletivas no SUS, bem
como no que diz respeito à gestão e gerenciamento dos recursos do Teto MAC repassados ao Fundo Estadual de Saúde pelo Fundo
Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1 - Publicar e registrar esta Portaria no mural da 12ª Promotoria de Justiça e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, por analogia ao
que dispõe o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público;
2 - Nomear o Sr. Renan Barros Moura Costa, Assessor de Promotoria de Justiça, para secretariar este procedimento;
3 - Enviar cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e Cidadania CAODS, para conhecimento, aplicando por analogia o disposto no art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
4 - Oficiar os investigados para que apresentem manifestação quanto às irregularidades constatadas no Relatório Final da Auditoria nº 18172, do
Departamento Nacional de Auditoria do SUS - DENASUS/PI.
Publique-se e Cumpra-se.
Teresina, 29 de janeiro de 2021.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ
PORTARIA 12ª PJ Nº 10/2021
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 05/2021
Objeto: apurar irregularidades na estrutura física e nas condições de conservação e higiene de equipamentos utilizados na Clínica
Cardiovascular do Hospital Getúlio Vargas - HGV.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, por intermédio do Promotor de Justiça
subscritor, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 25, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma das instituições constitucionais fundamentais para a promoção do acesso à Justiça, e sendo
certo que a defesa do regime democrático lhe impõe o desenvolvimento de planejamento estratégico funcional devidamente voltado para a
efetivação, via tutela dos direitos e das garantias fundamentais, do princípio da transformação social, delineado no art. 3º da CR/1988;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º da CR/1988, integra a própria concepção de Estado
Democrático de Direito e, por isso, deve orientar as instituições de acesso à Justiça, principalmente no plano da proteção e da efetivação dos
direitos e das garantias constitucionais fundamentais;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o artigo 197, também da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Nº 8080/90, em seu artigo 2º, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO que o artigo 7º, inciso II, da Lei Nº 8080/90, estabelece como diretriz do SUS a "integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema";
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 7º, inciso XII, da Lei Nº 8080/90, uma das diretrizes do SUS é a capacidade de resolução dos serviços
em todos os níveis de assistência";
CONSIDERANDO que o Hospital Getúlio Vargas é o único hospital do Estado habilitado para realizar procedimentos de alta complexidade em
várias especialidades médicas;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato Nº 36/2020, instaurada no âmbito da 12ª Promotoria de Justiça, a fim de apurar irregularidades na estrutura
física e nas condições de conservação e higiene de equipamentos utilizados na Clínica Cardiovascular do Hospital Getúlio Vargas - HGV;
CONSIDERANDO o Ofício DG/HGV Nº 1500/2020, por meio do qual a direção-geral do Hospital Getúlio Vargas presta informações acerca das
irregularidades apontadas na denúncia;
CONSIDERANDO que da análise do referido expediente, verifica-se a tramitação de processos licitatórios que têm por objeto a aquisição de
novos equipamentos ao nosocômio, objetos da denúncia, e sobre os quais não consta nos autos informações atualizadas;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato Nº 36/2020 (SIMP: 000079-027/2020);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
RESOLVE:
Converter, com base no parágrafo único, do art. 3º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do CNMP, a Notícia de Fato Nº 36/2020 em
Procedimento Preparatório Nº 05/2021, a fim de apurar irregularidades na estrutura física e nas condições de conservação e higiene de
equipamentos utilizados na Clínica Cardiovascular do Hospital Getúlio Vargas - HGV, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1 - Publicar e registrar esta Portaria no mural da 12ª Promotoria de Justiça e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, por analogia ao
que dispõe o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público;
2 - Nomear Sr. Renan Barros Moura Costa, Assessor de Promotoria de Justiça, para secretariar este procedimento;
3 - Enviar cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e Cidadania CAODS, para conhecimento, aplicando por analogia o disposto no art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
4 - Oficiar a direção-geral do Hospital Getúlio Vargas - HGV, a fim de que esta preste informações atualizadas quanto aos processos licitatórios
em trâmite cujo objeto é a aquisição de macas e aparelhos de ar condicionado para o referido hospital, com envio de documentação
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comprobatória.
Publique-se e Cumpra-se.
Teresina, 01 de fevereiro de 2021.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ

3.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI15464
DESPACHO
Trata-se de Denúncia anônima encaminhada ao e-mail da Promotoria de Justiça de Luzilândia, a qual noticia suposto acúmulo ilegal de cargos
por:
"ANTONIA LAIANA DA COSTA FENELON
Estado do Maranhão
Estado do Piauí
Município de Luzilândia (Professora)
Município de Luzilândia (Secretária de educação)
JOSÉ ALVES DE SOUSA JÚNIOR
Município de Luzilândia (Professor)
Município de Luzilândia (Agente administrativo)
Município de Luzilândia (Controlador)
GLORIEMARTA SOUSA MORAES
Município de Morro do Chapéu (Professora)
Município de Luzilândia (Assessora especial de gabinete)
NELZUILA GOMES LIMA SOUSA
Município de Luzilândia (Professora)
Município de Luzilândia (Assessora especial da prefeita)"
Como prova do suposto acúmulo de cargos públicos, o denunciante anexa portarias de nomeações dos denunciados.
É o relato do necessário.
Pois bem. A Constituição Federal estabeleceu que, em regra, o cargo público não pode ser acumulado com outro cargo, emprego ou função, pois
a finalidade foi exatamente garantir a eficiência no serviço público.
A eficiência é a combustão da máquina administrativa, sem ela esta não funcionaria. O acúmulo de cargos causa ineficiência na prestação do
serviço público justamente porque é muito difícil obter eficiência e qualidade em mais de um cargo, emprego ou função. Já dizia Charles
Chaplin:"Não sois máquina! Homens é que sois!"
Mesmo assim, a Constituição ainda permitiu a acumulação remunerada de cargos públicos, desde que:
Art. 37.
XVI - [...]quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
No caso dos autos, percebe-se que a reclamada ANTONIA LAIANA DA COSTA FENELON já é investigada no Inquérito Civil nº 02/2019,
tramitando regularmente neste Órgão Ministerial, em que se apura acúmulo de cargos públicos por profissionais da educação de Luzilândia.
Já o Sr. JOSÉ ALVES DE SOUSA JÚNIOR, apenas foi juntada a portaria que o nomeou ao cargo de Controlador-Geral do Município de
Luzilândia. Não há provas do vínculo de professor do Município de Luzilândia, e do cargo de agente administrativo, como mencionado na
denúncia.
De igual modo, observa-se em relação às reclamadas GLORIEMARTA SOUSA MORAES e NELZUILA GOMES LIMA SOUSA, posto que não há
prova do vínculo dos cargos de professora do Município de Luzilândia e de Morro do Chapéu.
Entretanto, no que pertine ao cargo comissionado de Assessor Especial de Prefeito, é necessário uma atenção especial, uma vez que o referido
cargo pode não ser considerado como de natureza técnica ou científica.
Conforme visto, a Constituição permite a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico.
O Tribunal de Contas da União considera cargo técnico ou científico, para os fins previstos no art. 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição
Federal, "aquele que requeira a aplicação de conhecimentos científicos ou artísticos obtidos em nível superior de ensino, ou para o qual se exija
conhecimento técnico ou habilitação legal específica, sendo excluídos dessa definição os cargos e empregos cujas atribuições se caracterizam
como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou nenhuma complexidade." (Tribunal de Contas da União - TCU, Primeira Câmara, Acórdão
n. 1136/2008, Processo n, 000.708/2008-2, Rel. Min. Guilherme Palmeira, DOU de 18.04.2008),
Portanto, se o cargo ocupado reclama apenas a conclusão de ensino médio e sem habilitação legal específica, não é cargo técnico para efeito de
acumulação com o cargo de professor.
Ante o exposto, determino as seguintes providências:
Autue-se como Notícia de Fato (nº 04/2021).
Oficie-se aos reclamados para prestarem esclarecimentos sobre os fatos narrados na Representação em apreço.
Oficie-se ao Gestor do Município de Luzilândia para prestar informações sobre a natureza dos cargos ocupados pelos denunciados,
especialmente, informar se a ocupação de tais cargos exige alguma qualificação técnica, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Publique-se.
Luzilândia (PI), 02 de fevereiro de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Notícia de Fato nº 67/2020
SIMP: 000716-246/2020
Decisão de Arquivamento
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de informações prestadas pelo Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA, mediante Termo de
Declarações, que envolve direito fundamental à saúde.
Segundo o noticiante, sua esposa, Sra. ALICIANE LOPES LIMA SILVA, é diabética, gestante, e necessita de medicamentos para o
controle da diabetes (insulina), diariamente, bem como do medicamento Enoxaparina Sódica 40 mg para controlar a gravidez.
O noticiante relatou que uma vez no mês necessita de um transporte para buscar este medicamento em Teresina, na Farmácia do Povo, e que,
geralmente, a Secretaria Municipal de Saúde de Luzilândia disponibiliza um transporte para levá-lo à Teresina.
Ocorre que, no dia 16/12/2020, dirigiu-se à Secretaria Municipal de Saúde para solicitar transporte para ir à Teresina no dia 21/12/2020, a
qual informou que não seria possível disponibilizar o transporte, com a justificativa de que este já estaria lotado e não tinha mais
vagas. Ademais, o noticiante informou que, de acordo com a Sra. VILMA TERESA, a Farmácia Popular não iria mais funcionar, em razão
do recesso.
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O noticiante ressaltou que sua esposa necessita urgentemente de seringas e das tiras para teste de insulina, pois se não tomar a
insulina todos os dias corre o risco de vida e de perder o bebê.
Esta Promotoria de Justiça expediu o ofício nº 516/2020 à Secretaria Municipal de Saúde de Luzilândia para fins de prestar esclarecimentos
sobre a demanda, bem como para a adoção das providências cabíveis no sentido de efetivar o tratamento de saúde da Sra. ALICIANE LOPES
LIMA SILVA, incluindo o fornecimento dos medicamentos e o acesso ao medicamento ENOXAPARINA, em TERESINA (PI).
Verifica-se, contudo, que não foi encaminhado ao Ministério Público a resposta solicitada, tampouco justificativa sobre não apresentá-la dentro do
prazo estabelecido.
Considerando a ausência de resposta e a mudança da gestão municipal, este Órgão Ministerial entrou em contato com o noticiante, através do
aplicativo WhatsApp, no sentido de saber se os medicamentos foram devidamente fornecidos. Na ocasião, o Sr. FRANCISCO informou que a
Secretaria Municipal de Saúde está fornecendo os medicamentos.
É o relatório.
Nos termos do art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, 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;
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."
A Constituição Federal previu a saúde como um direito fundamental. Nesta senda, políticas públicas e ações governamentais são sempre
importantes para a efetivação desse direito.
No caso em apreço, verifica-se que a Secretaria Municipal de Saúde de Luzilândia (PI) está fornecendo os medicamentos à Sra. ALICIANE,
esposa do noticiante. Portanto, o objeto da presente Notícia de Fato encontra-se solucionado.
Atuou-se de forma resolutiva, sem demandar ao Judiciário, em atendimento aos preceitos firmados na Carta de Brasília, importante documento
norteador da atuação ministerial.
Forçoso, pois, reconhecer que a continuidade deste procedimento não ensejaria nenhum efeito fático e jurídico, considerando que não existe
fundamento para adoção de quaisquer outras providências a cargo desta Promotoria de Justiça.
ISTO POSTO, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, analogicamente na forma do artigo 9º da Lei 7.347/85; e artigo 4º,
inciso I, da Resolução nº 189/2018 do CNMP.
Dê ciência ao noticiante da decisão de arquivamento, cabendo recurso no prazo de 10 (dez) dias, informando que o recurso deverá ser
protocolado na secretaria desta Promotoria. Não havendo recurso, arquive-se os autos nesta Promotoria. Caso haja recurso, este será juntado
aos autos e devera ser remetido, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público, caso não haja reconsideração.
Para efeitos de dar publicidade à decisão, determino a divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Lance-se no SIMP.
Registre-se.
Luzilândia, 03 de fevereiro de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

3.13. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA-PI15465
PORTARIA Nº. 001/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2021.
SIMP Nº 000087-197/2021.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da 1ª Promotoria de Justiça de Justiça de Luís Correia, 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 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 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
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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 28 de janeiro de 2021, 157.775 (cento e cinquenta
e sete mil, setecentos e setenta e cinco) pessoas, bem como levado a óbito outros 3.045 (três mil, e quarenta e cinco) 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 a chegada ao Piauí do segundo lote da vacina "Coronavac", que consiste em 11.000 (onze mil) doses, metade delas
começaram a ser distribuídas na data de 26/01/2021[4];
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 24.000 (vinte e quatro mil) doses da vacina "Oxford/Astrazeneca" na data de 24/01/2021[5];
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[6];
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 Luís
Correia, 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
Piau;
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 48 (quarenta e oito) horas, as seguintes informações:
a) o quantitativo de doses das vacinas recebidas 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 está se dando o controle e rastreabilidade das pessoas vacinadas para aplicação da segunda dose das vacinas.
5. Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, as servidoras Bianca Linhares Santos, Letícia Aguiar Fernandes, Mariane Katrine
Gomes de Araujo Barreto, Natalia de Brito Nascimento e Suzana Brito Cuglovice, lotadas 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.
Luís Correia-PI, 29 de janeiro de 2021.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor de Justiça
[1] http://coronavirus.pi.gov.br/ Acesso em: 29 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/2021-01-26/10385/segundo-lote-de-vacinas-coronavac-comeca-a-ser-distribuido-aos-municipios.html
Acesso em: 29 de jan. 2021
[5] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-24/10380/segundo-lote-de-vacinas-chega-ao-piaui-e-deve-imunizar-24-mil-pessoas.html Acesso
em: 29 de jan. 2021
[6] 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. 002 /2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Luís Correia 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
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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 28 de janeiro de 2021, 157.775 (cento e cinquenta
e sete mil, setecentos e setenta e cinco) pessoas, bem como levado a óbito outros 3.045 (três mil, e quarenta e cinco) 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 a chegada ao Piauí do segundo lote da vacina "Coronavac", que consiste em 11.000 (onze mil) doses, metade delas
começaram a ser distribuídas na data de 26/01/2021[4];
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 24.000 (vinte e quatro mil) doses da vacina "Oxford/Astrazeneca" na data de 24/01/2021[5];
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[6];
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, em trâmite nesta Promotoria de Justiça, o qual visa acompanhar e fiscalizar as
ações adotadas pelo Município Luís Correia, com o objetivo de garantir a imunização dos público-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;
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pela(o) agente ministerial adiante subscrita(o), no exercício de suas atribuições
legais, resolve
RECOMENDAR a senhora Maria das Dores Fontenele Brito, Prefeita Municipal e a senhora Marcela Teles Furtado, 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;
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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:
realize a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;
mantenha disponível aos usuários do 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 de não seguir o 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 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da
presente recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Luís Correia, pelo e-mail pj.luiscorreia@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.
Junte-se esta recomendação ao Procedimento Administrativo Nº. 001/2021 - SIMP Nº 000087-197/2021.
Luís Correia-PI, 29 de janeiro de 2021.
Galeno Aristóteles Coêlho de Sá
Promotor de Justiça
[1] http://coronavirus.pi.gov.br/ Acesso em: 29 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/2021-01-26/10385/segundo-lote-de-vacinas-coronavac-comeca-a-ser-distribuido-aos-municipios.html
Acesso em: 29 de jan. 2021
[5] http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-24/10380/segundo-lote-de-vacinas-chega-ao-piaui-e-deve-imunizar-24-mil-pessoas.html Acesso
em: 29 de jan. 2021
[6] 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

3.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BURITI DOS LOPES-PI15466
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 05/2020
SIMP Nº 000088-284/2020
PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ e MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
ASSUNTO: FISCALIZAR EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS/SHOWS NO
PERÍODO DE CARNAVAL NA PENDÊNCIA DE QUITAÇÃO PARCIAL OU INTEGRAL DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Cuida-se de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 05/2020, instaurado pela Portaria 07/2020 (SIMP 000088-284/2020), cujo objeto é
"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 Caraúbas do Piauí - PI, na eventual pendência de quitação, parcial ou integral, dos salários dos servidores públicos
municipais, diga-se, efetivos, comissionados e/ou contratados temporariamente".
Portaria de instauração do presente Procedimento Preparatório, às fls. 02/06.
Cumprimento das comunicações de estilo aos órgãos da Procuradoria Geral de Justiça do MPPI, elencados na Portaria inicial, assim como as
diligências para a efetiva instrução do Procedimento, conforme determinado, ex vi das fls. 17/21 dos autos.
Como se pode constatar, o Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 05/2020, instaurado em cumprimento da RECOMENDAÇÃO PGJ-PI
nº 02/2020, que tem como objeto "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 Caraúbas do Piauí, na eventual pendência de quitação - parcial ou integral - dos
salários dos servidores públicos municipais, diga-se, efetivos, comissionados e/ou contratados temporariamente".
Realizadas as diligências de acordo com o contido na Portaria inaugural, em resposta ao ofício expedido por este Órgão Ministerial, a
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Procuradoria Municipal de Caraúbas do Piauí informou que não foram realizados eventos, e muito menos utilizados recursos públicos de monta
para realização de festas e/ou qualquer evento artístico/cultural em praças públicas, nos períodos pré-carnavalesco e carnavalesco de 2020.
Informou ainda, que todos os servidores se encontravam com seus salários/vencimentos em dia - ex vi ofício de fls. 23/ ID nº31043786.
É o breve relatório. Passa-se a decidir.
De início, cumpre ressaltar que foi expedido ofício complementar ao gestor municipal para fins de enviar documentação comprobatória da
regularidade dos pagamentos dos salários dos servidores públicos municipais, não houve resposta, foi feita reiteração da requisição através do
ofício nº194/2020, datado de 02/12/2020, que igualmente não houve resposta.
Inobstante essa omissão do gestor, resta comprovado no procedimento, através da resposta anexada no ID nº31043786, que o Município de
Caraúbas do Piauí não utilizou recursos públicos municipais na realização de eventos carnavalescos no ano de 2020 e, também, não fez nenhum
processo licitatório com essa finalidade, fato constatado no site da TCE.
Portanto, apesar da falta de resposta da requisição complementar (prova documental) acerca da regularidade do pagamento dos salários dos
servidores, resta evidente que não se faz necessário o prosseguimento do feito, tendo em vista o exaurimento do objeto deste feito com as
informações já anexadas ao procedimento.
Ademais, é bom que se diga, que não foi recebida nenhuma denúncia/reclamação sobre a realização de eventos carnavalesco e/ou atraso do
pagamento de salário dos servidores municipais no ano de 2020.
Assim, diante do acima exposto, determino o arquivamento do procedimento, nos termos do art. 10, da Resolução nº 23/2007, do CNMP e, em
atendimento ao teor do §1º, do art. 10º, da citada Resolução, publique-se esta decisão no DOMP e mural da Promotoria, pelo prazo de 10 (dez)
dias, para os fins especificados na referida Resolução.
Decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, certifique nos autos e encaminhe os presentes autos com esta decisão ao Conselho
Superior do Ministério Público para a devida apreciação.
Publique-se e cumpra-se.
Buriti dos Lopes (PI), 02 de fevereiro de 2021.
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
TAXONOMIA: NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL
SIMP N°: 000872-284/2020
REQUERENTE: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
REQUERIDO: WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA
ASSUNTO: POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIAPAL
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Cuidam-se os autos de Notícia de Fato Criminal instaurada à vista do recebimento de denúncia escrita, protocolada neste Órgão de Execução por
MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS, prefeito eleito no município de Caxingó, onde noticia que o ex-gestor, WASHINGTON LUIZ
BRITO DE SOUSA, incorreu na prática de crime, em sua forma omissiva, por permitir a destruição de bem público municipal.
Em síntese, narra o noticiante que dias após o pleito eleitoral municipal, em data e horário não informados, foram vistos vários populares em
comemoração relacionada às eleições, encima de um veículo de propriedade da Administração, estacionado em frente à residência do vereador
eleito do município, Sr. Luiz Carlos da Silva, no povoado Cajazeiras de Baixo, zona rural de Caxingó/PI, fazendo uso de bebidas alcoólicas e
deteriorando o referido automóvel, conforme vídeo comprobatório anexado à denúncia. Relata ainda o denunciante que, por isso, o ex-gestor
municipal foi omisso ao permitir a depredação do patrimônio público.
Autuado o procedimento como notícia de fato, foi determinada a expedição de ofício ao ex-gestor municipal para que apresentasse manifestação
acerca dos fatos que lhe foram imputados.
Em resposta, por meio do ofício nº 079/2020 - ID nº 3269848, o ex-gestor informa que os fatos narrados pelo denunciante são inverídicos, e que
não foram colacionadas à denúncia provas que indicassem a depredação/deterioração do patrimônio público.
É a síntese dos fatos. Passa-se a decidir.
Sem delongas, após análise das informações trazidas aos autos, constata-se que não restou configurada por parte da parte denunciada a
conduta de dano ao patrimônio público, prevista no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, nem a prática de ato de improbidade
administrativa omissiva. Senão veja:
Inicialmente, cumpre destacar através das imagens capturadas e anexadas à denúncia, que se visualiza sim pessoas em comemoração (frise-se
que, de fato, em excesso) em cima de um veículo utilizado comumente em recuperação/abertura de estradas, supostamente de propriedade da
Administração Pública Municipal. No entanto, não é possível concluir através somente dessas provas que as pessoas em destaque no vídeo são
apoiadores políticos do ex-gestor denunciado. Não constam nos autos também, elementos mínimos indicativos da identificação dessas pessoas,
suas preferências políticas, ou outro aspecto que possa comprovar a tipificação penal do fato (dano qualificado); muito menos é possível precisar
a localização do veículo. Informações que deveriam ter sido colacionadas pelo denunciante.
Assim, é juridicamente impossível se falar em dano formal, tendo em vista que o tipo penal em comento é crime material, ou seja, faz-se
necessária a prova substancial do dano causado. Noutro giro, cabe destacar a ilegitimidade passiva flagrante nos autos, considerando que o
suposto autor do fato está representado na figura do particular, e não do ente municipal/reclamado.
Destarte, como os fatos narrados na denúncia não restaram comprovados, ex vi do acima expendido, determina-se o arquivamento deste
procedimento, nos termos do art. 4º, inciso III, da Res. do CNMP nº 174/2017. Cientifique-se as partes denunciante e denunciado, via endereço
eletrônico, sobre o teor desta decisão.
Por fim, publique-se esta decisão no mural da Promotoria, pelo prazo de 10 (dez) dias e encaminhe-se ao DOEMP/PI para publicação, para os
fins especificados na Resolução n°174/2017, do CNMP.
Decorrido o prazo sem interposição de recurso, arquive-se os autos do procedimento, com a devida baixa no SIMP, conforme reza o art. 5º, da
Resolução nº 174/2017, do CNMP.
Cumpra-se.
Buriti dos Lopes (PI), 02 de fevereiro de 2021.
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
NOTÍCIA DE FATO CÍVEL
SIMP Nº 000731-284/2020
RECLAMANTE: GABRIEL LUIS MARQUES SILVA
RECLAMADA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ - SEDUC
ASSUNTO: DESCONTOS ILEGAIS EM SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Cuida-se de Notícia de Fato Cível instaurada por este Órgão, tendo em vista o recebimento de denúncia formulada através da Ouvidoria do
Ministério Público do Estado do Piauí, onde o denunciante Gabriel Luís Marques Silva noticia que ele e outros professores da rede estadual de
ensino no município de Buriti dos Lopes, desde o mês de junho de 2020, sofreram descontos ilegais, de aproximadamente 21% (vinte e um por
cento) do total de seus salários, sem justificativa.
Narra ainda o denunciante, que o fato foi comunicado a Gerência Regional de Parnaíba, mas que não obteve nenhum retorno da Administração.
Diante dos indícios de veracidade dos fatos relatados, foi determinada a expedição de ofício ao Secretário de Estado da Educação do
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Piauí/SEDUC-PI, solicitando deste informações circunstanciadas a respeito dos descontos efetivados no contracheque do servidor denunciante,
inclusive com documentação comprobatória.
Em resposta, encaminhada através do OFÍCIO SEDUC-PI/GSE/AJG Nº 562/2020, a Secretaria de Estado da Educação informou que o nome do
professor (denunciante) foi lançado equivocadamente na relação de retirada de 2º turno, e que está em tramitação o processo de nº
00011.017390/2020-80, para reverter esse equívoco - ID nº 3025079.
Despacho de ID nº31925288, determinando a notificação do denunciante para que se manifeste sobre as informações apresentadas pela
SEDUC-PI, no prazo de 10 (dez) dias.
Manifestação do denunciante de ID nº 3108189, onde o denunciante informou que os descontos ilegais persistiam, juntando comprovação do
alegado.
Despacho de ID nº 3195455, determinando expedição de novo ofício à SEDUC/PI, para que informe sobre a conclusão do procedimento
instaurado por aquele Órgão para resolução do problema, com prazo de 05 (cinco) dias para resposta.
Conforme resposta de ID nº 3269892, a Secretaria de Estado da Educação informou que foram solicitadas à Coordenação de Folha de
Pagamento as providências referentes aos descontos indevidos lançados no contracheque do servidor GABRIEL LUIS MARQUES DA SILVA,
com o consequente ressarcimento ao denunciante.
É o relatório. Passa-se a decidir.
Trata-se de Notícia de Fato cível instaurada para apuração de possíveis descontos ilegais efetuados nos salários de servidor público estadual
contratado pela Secretaria de Estado da Educação, que presta serviços no município de Buriti dos Lopes.
Com base nas provas acostadas aos autos, os descontos indevidos restaram configurados e reconhecidos pela SEDUC, ex vi no teor das
respostas encaminhadas pelo Órgão Estadual.
Noutro giro, se infere que o problema está em fase de resolução pela via administrativa, considerando que fora instaurado pela SEDUC-PI o
processo administrativo autos nº 00011.017737/2020-94, com vistas a devolução dos valores indevidamente descontados do
servidor/denunciante.
Destarte, considerando que o problema já foi comunicado a autoridade competente para as providências cabíveis e, em resposta essa informa
que já adotou, pela via administrativa, as providências necessárias para assegurar o direito do denunciante, se faz despicienda a atuação deste
Órgão Ministerial, por se tratar de interesse patrimonial da parte denunciante. Nesse ínterim, no caso de eventual não restituição dos valores,
nada obsta ao denunciante que ingresse judicialmente para cobrança dos valores descontados e não pagos, inclusive juntando essa prova
anexada neste procedimento.
Cumpre destacar também, que não restaram comprovadas nos autos a ocorrência do problema em desfavor de outros servidores públicos
estaduais, de forma a evidenciar relevante interesse social que requeira intervenção do Parquet.
Portanto, pelas razões de fato e de direito acima expendidas, o arquivamento do presente procedimento é a medida que se impõe.
Nesta senda, determina-se o arquivamento da presente Notícia de Fato, nos termos do art. 4º, inciso III da Resolução 174/2017, do CNMP,
alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018.
Cientifique-se a parte denunciante desta decisão, para querendo, interpor recurso, nos termos do art. 4º, §1º, da Resolução nº 174/2017, do
CNMP, através de e-mail. Comunique-se a Ouvidoria do MPPI, e publique-se no DOEMP/PI.
Decorrido o prazo sem interposição de recurso, arquive-se os autos do procedimento, com a devida baixa no SIMP, conforme reza o art. 5º, da
Resolução nº 174/2017.
Cumpra-se.
Buriti dos Lopes (PI), 03 de fevereiro de 2021.
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA

3.15. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI15467
DE C I S Ã O
Arquivamento
Trata-se deNotícia de Fato instaurada a partir deinformaçõesencaminhadasao celular funcional do Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom
Jesus/PIpela Sra. Rita de Cássia,prima da Sra.MíriamSilva de Santana, vítima de feminicídio na cidade de Bom Jesus/PI.
A informante solicitou informações acerca do procedimento para legalizar a guarda das duas crianças deixadas pela vítima,os menoresP. H. de S.
R.(10 anos) e A. S. de. S. R. (5 anos).
Além disso,foi noticiado pela declarante que ao se dirigir asede da Defensoria Pública em Bom Jesus/PI, para fins de assessoramento,não foi
possívelrealizar o atendimento de sua demanda, pois o órgão de assistência jurídica estaria prestando assistência ao autor do crime.
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.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, tem
por finalidade impor o império legal em favor da Sociedade, ou seja, demonstrar aos investigados que os elementos de convicção colhidos
denotam o dever legal daqueles de agir, não agir ou de entregar determinado bem a quem de Direito, em regra, à Sociedade, pois destinatária
maior de todo e qualquer serviço público.
O presente procedimento, conforme delimitado emSIMP, tem o objetivode auxiliar a informantearegularizar aguarda das crianças deixadaspela
vítima de feminicídio, além de averiguar a informação depossívelnão atendimento a informantepela Defensoria Pública no município de Bom
Jesus/PI.
Que aosersolicitadoinformações aDireção de sede daDPE/PIem Bom Jesus/PI,sobrepotencial negativa de atendimentoaSra.Rita de Cássia da
Silva Pacheco, foiencaminhadoa esta Promotoria de Justiçao Ofício nº 29/2020-DPEBJPI (Documento ID: 3013447 - Página Doc: 1/2)relatando,
em suma,que aDPE/PIestava atuando na defesa do acusado de praticar o crime de feminicídio,eumdos menoresem quese busca a guarda é filha
deste,fato que embora de natureza diversa, causaria conflito de interesses.
Além disso, foi informando pela DPE/PI que:
Analisando o processo criminal, na data de hoje, observa-se que o Sr. Paulino da Silva Rodrigues constituiu advogado particular, em 18 de
setembro de 2020, em data posterior que a Senhoras Rita de Cássia da Silva Pacheco e Jaqueline Silva Basto procuraram a Defensoria
Pública.(Documento ID: 3013447 - Página Doc: 2).
Ademais, solicitada informações ao Defensor Público Geral do Piauí acerca de informações quanto ànormativa institucional de prestação do
serviço de assistência aos necessitados pelaDPEem caso de impedimento de defensor público do Estado,foi informado pelo Exmo.
DPG/PI(Documento ID: 3201258 - Página Doc: 1/2)que:
vigora aResolução nº 031/2012, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado doPiauí(1), que disciplina as arguições de impedimento,
suspeição e recusa a assistência dos Defensores Públicos, normatizando o respectivo trâmite no âmbito da Defensoria Pública do Estado do
Piauí, e dá outras providências.
muito embora a Defensoria Pública tenha por missão institucional aorientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os
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graus, judicial eextrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aosnecessitados, a realidade é que o diminuto quadro
de Defensores Públicos Regionais paraatender todo o interior do Estado não tem permitido que, nas Comarcas onde há apenas01(um) Defensor
Público, como é o caso de Bom Jesus/PI, tambémseja possível a designação de outro Defensor Público para realização de contraditório ou
defesas colidentes.(Grifo nosso).
Aduz que o correto procedimento em caso de impedimento,suspeição ou recusa a assistênciadeDefensor Público, conformeo art. 7º, §1º
daResolução nº 031/2012 doE.CSDPE/PIéinicialmentegarantir os direitos básicos ao assistido, ficando o DefensorPúblico encarregado
deorientar, postular e defender os direitos e interesses do assistido de forma integral, pelo prazo de 10 (dez) dias, enquanto aguarda decisão do
DefensorPúblico-Geral acerca da possível designação de outro Defensor Público para atuar no caso demandado.
Posteriormente,este órgão ministerial tomou conhecimentode ação voltada emdestituir o poder familiarcumuladocom o pedido de tutela e guarda
provisória para os menores em comentofoijudicializadapela avó maternadas criançasa Sra. Elisete Jurema da Silva,por meio doProcesso nº
0800087-81.2021.8.18.0042,no dia 15 de janeiro de 2021.
Nota-se que aDPE/PI no município de Bom Jesus/PI está representando a avó materna dos menoresno procedimento em epígrafe.
Considerando a judicialização da demanda emtela, depreende-se que não há necessidade de nenhuma outra medidaaser observada pelo
Ministério Público, ressaltando que eventual fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério poderá ser apurado mediante novel
Notícia de Fato e/ou Procedimento Administrativo.
Assim, pelos motivos expostos,ARQUIVO apresente NF, pois exaurido seu objeto em face da judicialização da demanda.
Publique-se em DOEMP.
Notifique-se desta decisão, preferencialmente por meio eletrônico, anoticiante, com a informação de que desta decisão cabe recurso aoCSMP/PI,
no prazo de (10) dez dias, nos termos do art. 13, caput e §§ 1º e 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Remessa de cópia desta decisãoaDPE/PI no município de Bom Jesus/PIpara conhecimento, bem comoao E.CSMP, via Athenas.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Bom Jesus/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.

3.16. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO-PI15468
PORTARIA Nº 06/2021
CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO DE INQUÉRITO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVL Nº 08/2020 EM INQUÉRITO CIVIL Nº 08/2020
Objeto: Denunciar desvios de recursos públicos por servidor público, vinculada ao cargo comissionado de Assessora de Planejamento, desde
janeiro de 2017 no município de Matias Olímpio
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal em exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de
suas atribuições que são conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica do Ministério Público, pelo art. 2º, § 4º, da
Resolução 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 e
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis,
bem como a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais (Art. 129, CF), promovendo inquérito civil público e ação
civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos;
CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do Art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que o inquérito civil, instituído pelo § 1º do Art. 8º da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil poderá ser precedido de procedimento preparatório, visando apurar elementos para identificação dos
investigados ou do objeto, conforme §4º, do Art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007;
CONSIDERANDO que, nos moldes dos §§ 6º e 7º, do Art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, o procedimento preparatório deverá ser concluído
no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, e, caso vencido esse prazo, deverá ser convertido em inquérito civil;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para conclusão do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público (PPICP) nº 08/2020, que
tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça;
CONSIDERANDO que persiste a necessidade de realização de diligências para a conclusão dos fatos apurados no Procedimento Preparatório
de Inquérito Civil nº 08/2020, não sendo mais este procedimento adequado para realizar tais apurações;
RESOLVE Converter o Procedimento Preparatório nº 01/2020 em INQUÉRITO CIVIL nº 08/2020, visando dar continuidade à apuração do fato
acima mencionado, em todas as suas circunstâncias, determinando-se, de imediato, as seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-se todas as suas folhas, e registre
os autos em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Registre-se no sistema SIMP;
Comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP);
Remeta-se, para publicação, esta portaria, ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixação no mural da
Promotoria do Fórum local;
Remeta-se, via e-mail institucional, esta portaria ao CACOP, comunicando a instauração do presente procedimento (art. 6º, §1º, da Resolução nº
001/2008 do CPJ);
A fim de ser observado o art. 9º da Resolução nº 23/2007 do CNMP, deve a Secretaria desta Promotoria realizar o acompanhamento de prazo
inicial de um ano para conclusão do presente inquérito civil - cuja data de encerramento deverá ser anotada na capa dos autos -, mediante
certidão após o seu transcurso;
EM SEDE DE DILIGÊNCIA INICIAL:
a) Expeça-se ofício ao Sr. Prefeito do Município de Matias Olímpio/PI, requisitando que, no prazo de 15 dias, informe a respeito das denúncias
em destaque, ora objeto de apuração ministerial, especificamente sobre desvios de dinheiro, apresentando toda a documentação pertinente. Com
o ofício deverá seguir cópia desta Portaria;
Após o cumprimento das diligências, e do prazo para seu atendimento, venham os autos conclusos para análise e prosseguimento.
Nomeio o Assessor da Promotoria de Matias Olímpio, Sr. Franco Didierd Ferreira Cândido Júnior, Matrícula nº 15548, para secretariar o presente
procedimento.
Matias Olímpio, 02 de fevereiro 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
PORTARIA Nº 05/2021
CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO DE INQUÉRITO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVL Nº 01/2020 EM INQUÉRITO CIVIL Nº 01/2020
Objeto: Desapropriação de terreno para fins de cemitério municipal em Matias Olímpio.
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal em exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de
suas atribuições que são conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica do Ministério Público, pelo art. 2º, § 4º, da
Resolução 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 e
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis,
bem como a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais (Art. 129, CF), promovendo inquérito civil público e ação
civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos;
CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do Art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que o inquérito civil, instituído pelo § 1º do Art. 8º da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil poderá ser precedido de procedimento preparatório, visando apurar elementos para identificação dos
investigados ou do objeto, conforme §4º, do Art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007;
CONSIDERANDO que, nos moldes dos §§ 6º e 7º, do Art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, o procedimento preparatório deverá ser concluído
no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, e, caso vencido esse prazo, deverá ser convertido em inquérito civil;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para conclusão do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público (PPICP) nº 01/2020, que
tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça;
CONSIDERANDO que persiste a necessidade de realização de diligências para a conclusão dos fatos apurados no Procedimento Preparatório
de Inquérito Civil nº 01/2020, não sendo mais este procedimento adequado para realizar tais apurações;
RESOLVE Converter o Procedimento Preparatório nº 01/2020 em INQUÉRITO CIVIL nº 01/2020, visando dar continuidade à apuração do fato
acima mencionado, em todas as suas circunstâncias, determinando-se, de imediato, as seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-se todas as suas folhas, e registre
os autos em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Registre-se no sistema SIMP;
Comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP);
Remeta-se, para publicação, esta portaria, ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixação no mural da
Promotoria do Fórum local;
Remeta-se, via e-mail institucional, esta portaria ao CACOP, comunicando a instauração do presente procedimento (art. 6º, §1º, da Resolução nº
001/2008 do CPJ);
A fim de ser observado o art. 9º da Resolução nº 23/2007 do CNMP, deve a Secretaria desta Promotoria realizar o acompanhamento de prazo
inicial de um ano para conclusão do presente inquérito civil - cuja data de encerramento deverá ser anotada na capa dos autos -, mediante
certidão após o seu transcurso;
EM SEDE DE DILIGÊNCIA INICIAL:
a) Expeça-se ofício à Câmara dos Vereadores do Município de Matias Olímpio/PI, requisitando que, no prazo de 15 dias, informe a respeito das
denúncias em destaque, ora objeto de apuração ministerial, especificamente sobre desapropriação de terreno para fins de cemitério municipal.
Como ofício, deverá seguir cópia desta Portaria;
Após o cumprimento das diligências, e do prazo para seu atendimento, venham os autos conclusos para análise e prosseguimento.
Nomeio o Assessor da Promotoria de Matias Olímpio, Sr. Franco Didierd Ferreira Cândido Júnior, Matrícula nº 15548, para secretariar o presente
procedimento.
Matias Olímpio, 02 de fevereiro 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
PORTARIA Nº 04/2021
CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO DE INQUÉRITO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVL Nº 09/2020 EM INQUÉRITO CIVIL Nº 09/2020
Objeto: Irregularidades sobre notas de empenho emitidas pelas Câmara Municipal de Matias Olímpio para aquisição de combustível.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal em exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de
suas atribuições que são conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica do Ministério Público, pelo art. 2º, § 4º, da
Resolução 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 e
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis,
bem como a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais (Art. 129, CF), promovendo inquérito civil público e ação
civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos;
CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do Art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que o inquérito civil, instituído pelo § 1º do Art. 8º da Lei nº 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de ajustamento;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil poderá ser precedido de procedimento preparatório, visando apurar elementos para identificação dos
investigados ou do objeto, conforme §4º, do Art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007;
CONSIDERANDO que, nos moldes dos §§ 6º e 7º, do Art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, o procedimento preparatório deverá ser concluído
no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, e, caso vencido esse prazo, deverá ser convertido em inquérito civil;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para conclusão do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público (PPICP) nº 09/2020, que
tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça;
CONSIDERANDO que persiste a necessidade de realização de diligências para a conclusão dos fatos apurados no Procedimento Preparatório
de Inquérito Civil nº 09/2020, não sendo mais este procedimento adequado para realizar tais apurações;
RESOLVE Converter o Procedimento Preparatório nº 09/2020 em INQUÉRITO CIVIL nº 09/2020, visando dar continuidade à apuração do fato
acima mencionado, em todas as suas circunstâncias, determinando-se, de imediato, as seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-se todas as suas folhas, e registre
os autos em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Registre-se no sistema SIMP;
Comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP);
Remeta-se, para publicação, esta portaria, ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixação no mural da
Promotoria do Fórum local;
Remeta-se, via e-mail institucional, esta portaria ao CACOP, comunicando a instauração do presente procedimento (art. 6º, §1º, da Resolução nº
001/2008 do CPJ);
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A fim de ser observado o art. 9º da Resolução nº 23/2007 do CNMP, deve a Secretaria desta Promotoria realizar o acompanhamento de prazo
inicial de um ano para conclusão do presente inquérito civil - cuja data de encerramento deverá ser anotada na capa dos autos -, mediante
certidão após o seu transcurso;
EM SEDE DE DILIGÊNCIA INICIAL:
a) sejam requisitadas, junto à Câmara Municipal de Matias Olímpio-PI, todas as notas de empenho, liquidação e pagamento, bem como notas
fiscais, referentes aos valores das notas indicadas em planilha às fls. 06/07 (ID nº 2816821);
b) seja expedido ofício para o Posto Zona Franca, para que apresente as Notas Fiscais referentes ao fornecimento de combustível à Câmara
Municipal de Matias Olímpio-PI no ano de 2017;
c) Seja requisitada, junto à Câmara Municipal de Matias Olímpio-PI a relação da frota de veículos utilizados;
d) Seja requisitada, junto a Câmara Municipal de Matias Olímpio-PI, o sistema de controle interno utilizado para monitorar os custos de aquisição
de combustíveis;
e) Seja requisitado, junto ao TCE-PI, o relatório da DFAM referente à prestação de contas da Câmara Municipal de Matias Olímpio, nos pontos
que tratam especificamente as Notas de Empenho emitidas no ano de 2017 para aquisição de combustível.
Após o cumprimento das diligências, e do prazo para seu atendimento, venham os autos conclusos para análise e prosseguimento.
Nomeio o Assessor da Promotoria de Matias Olímpio, Sr. Franco Didierd Ferreira Cândido Júnior, Matrícula nº 15548, para secretariar o presente
procedimento.
Matias Olímpio, 02 de fevereiro 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
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 49/2019
SIMP 001588-229/2018
Objeto: Violência Doméstica
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo nº 49/2019 instaurado para deslinde das investigações, após de colheita de informações da Sra. MARIA
DE FÁTIMA SOUSA SANTOS, em que relatou que sua filha Maria das Neves Santos Araújo teria sido vítima do crime de violência doméstica,
praticado pelo ex-companheiro.
Instaurada Notícia de Fato em 15 de outubro de 2018.
Termo de Declarações e Documentos Pessoais (ID nº 2809913, fls. 05/06).
Ofício nº 325/2018 destinado à Delegacia de Polícia de Matias Olímpio para instauração do presente Inquérito Policial.
Prorrogação da Notícia de Fato em 08 de janeiro de 2019.
Ofício nº 27/2019 requisitando informações ao Delegado de Polícia de Matias Olímpio sobre a instauração do Inquérito Policial.
Termo de Declarações prestados pela Sra. Sra. Maria De Fátima de Sousa Santos, em 10 de abril de 2019.
Juntada da Certidão de Óbito de Maria das Neves Santos Araújo.
Ofício nº 130/2019 da Delegacia de Matias Olímpio informando que ainda no final do ano de 2018 já haviam sido feitas as oitivas informais do
caso. Juntou-se cópia das declarações prestadas em Delegacia de Polícia.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Tendo em vista a necessidade de uniformizar a Notícia de Fato e o Procedimento Administrativo, em vista dos princípios que regem a
Administração Pública e dos direitos e garantias individuais, o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP expediu a Resolução nº 174, de 4
de julho de 2017.
Logo, em decorrência do Termo de Declarações prestados pela Sra. Maria de Fátima Sousa Santos, informando que sua filha teria sido vítima do
crime de violência doméstica, praticado pelo ex-companheiro, instaurou-se o presente procedimento investigativo.
Art. 10. Se no curso do procedimento administrativo surgirem fatos que demandem apuração criminal ou sejam voltados para a tutela dos
interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, o membro do Ministério Público deverá instaurar o procedimento de
investigação pertinente ou encaminhar a notícia do fato e os elementos de informação a quem tiver atribuição.
Oficiou-se o Delegado de Polícia de Matias Olímpio, e em que pese a morosidade para cumprimento e repostas das solicitações ministeriais, foi
informado a esta Promotoria de Justiça:
Ainda que no final de 2018 já haviam sido feitas as oitivas informais do caso, todavia como não houve perseguição ou qualquer outra conduta
relevante não se vislumbrou nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a conduta do investigado não havendo, portanto, indício de crime.
Eventualmente a requisição de instauração de inquérito policial, o acompanhamento de sua tramitação, o direito de apresentação de provas e,
por fim, a requisição de diligências investigatórias são poderes decorrentes da função fiscalizatória que a lei e o texto constitucional atribuem ao
Parquet.
Outrossim o inquérito policial é conduzido de maneira discricionária pela autoridade policial, que deve determinar os rumos das diligências de
acordo com as peculiaridades do caso concreto. O Delegado de Polícia, na qualidade de autoridade policial, continua conduzindo o inquérito
policial de acordo com seu livre convencimento técnico-jurídico[1].
Portanto, conforme as informações apresentadas pelo Delegado de Polícia, resta esgotado o objeto da presente (violência doméstica), ante o
deslinde das investigações, sendo o arquivamento deste Procedimento Administrativo a medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento administrativo, em virtude do esgotamento e atendimento dos fins
de sua instauração.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 13º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 13º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação. No entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio-PI, 29 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] LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 177/180.
Notícia de Fato Nº 21/2020
SIMP 000247-229/2020
Objeto: Violência Doméstica
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato nº 21/2020 instaurada após encaminhamento pelo NUPEVID/MPPI, do registro na Central de Atendimento da
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Ouvidoria Nacional do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - Disque 100/Ligue 180, de fato ocorrido em São João do ArraialPI envolvendo violência doméstica contra Eliene de Carvalho.
Instaurada Notícia de Fato em 03 de setembro de 2020.
Juntada da denúncia registrada no Disque 100 (ID nº 31763010).
Ofício nº 128/2020 destinado à Delegacia de Polícia de Matias Olímpio para instauração do presente Inquérito Policial.
Ofício destinado à Corregedoria da Polícia Civil ante a falta de reposta do Delegado aos Ofícios ministeriais (ID nº 32113988).
Ofício s/n da Delegacia de Matias Olímpio informando a realização do depoimento de Eliene de Carvalho em sede de Delegacia de Polícia.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Tendo em vista a necessidade de uniformizar a Notícia de Fato e o Procedimento Administrativo, em vista dos princípios que regem a
Administração Pública e dos direitos e garantias individuais, o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP expediu a Resolução nº 174, de 4
de julho de 2017.
Logo, em decorrência da Denúncia registrada na Central de Atendimento da Ouvidoria Nacional do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos -Disque 100/Ligue 180, e encaminhada pelo NUPEVID/MPPI, instaurou-se o presente procedimento investigativo.
Art. 1º A Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação das
Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente ou
não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações.
Oficiou-se o Delegado de Polícia de Matias Olímpio, e em que pese a morosidade para cumprimento e repostas das solicitações ministeriais, foi
informado a esta Promotoria de Justiça a improcedência dos fatos narrados da denúncia, ante o depoimento prestado pela suposta vítima, Eliene
de Carvalho.
Art. 6º Na hipótese de notícia de natureza criminal, além da providência prevista no parágrafo único do art. 3°, o membro do Ministério Público
deverá observar as normas pertinentes do Conselho Nacional do Ministério Público e da legislação vigente.
Eventualmente a solicitação de instauração de inquérito policial, o acompanhamento de sua tramitação, o direito de apresentação de provas e,
por fim, a requisição de diligências investigatórias são poderes decorrentes da função fiscalizatória que a lei e o texto constitucional atribuem ao
Parquet.
Outrossim o inquérito policial é conduzido de maneira discricionária pela autoridade policial, que deve determinar os rumos das diligências de
acordo com as peculiaridades do caso concreto. O Delegado de Polícia, na qualidade de autoridade policial, continua conduzindo o inquérito
policial de acordo com seu livre convencimento técnico-jurídico[1].
Portanto, conforme as informações apresentadas pelo Delegado de Polícia, resta esgotado o objeto da presente (violência doméstica), ante o
deslinde das investigações, sendo o arquivamento desta Notícia de Fato medida que se impõe. Nesse sentido:
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)
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, em virtude do esgotamento e atendimento dos fins de sua
instauração, conforme previsão do art. 4º, I da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da Notícia de Fato ao Conselho Superior do Ministério Público, 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,
entendendo por bem ser desnecessária a cientificação.
No entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio-PI, 29 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] LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 177/180.
Notícia de Fato nº 05/2021
SIMP 000044-229/2021
Objeto: Irregularidades em Licitação
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada após denúncia na Ouvidoria/MPPI em face da Prefeitura de Matias Olímpio/PI, em razão da realização do
Pregão Presencial nº 004/2021, que tem por objeto a Aquisição de Material de Expediente (lote I), material de Limpeza (lote II) e pneumáticos
para os veículos da Prefeitura e suas Secretarias (lote III), conforme especificações e constantes do Pregão Presencial com SRP N° 004/2021.
Considerado que no ano de 2020, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) determinou a suspensão de diversas licitações que seriam
realizadas presencialmente por órgãos públicos em pleno período da quarentena, mas sem qualquer relação com as ações de combate à
pandemia do novo coronavírus no Piauí, portanto não urgentes para o momento.
Ademais para o TCE/PI, é incabível manter as sessões públicas presenciais de licitações que objetivam a contratação de objetos que não dizem
respeito ao enfrentamento da emergência de saúde pública enquanto perdurarem os decretos de isolamento social.
Como também o Tribunal entende que a medida vai de encontro às recomendações de proteção à saúde pública e põe em risco, também, os
próprios servidores que compõem as Comissões de Licitações ou ocupam cargos de Pregoeiro ou equipe de apoio, que ficam expostos e nem
sempre recebem adequados EPIs (equipamentos de proteção individual) para a continuidade dos trabalhos.
Assim, DETERMINO o seguinte:
a) realize-se pesquisa no sistema Licitações Web do TCE/PI a fim de identificar o status do processo licitatório em tela, juntando todos os
documentos disponibilizados no sistema.
Após, concluso.
CUMPRA-SE
Matias Olímpio-PI, 29 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 nº 01/2021
SIMP 000001-229/2021
Objeto: Pavimentação Asfáltica BR 222/PI 117 - Municípios de Matias Olímpio e São João do Arraial
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DESPACHO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada com o objetivo de verificar o andamento da obra de asfaltamento da estrada que liga os municípios de
Matias Olímpio e São João do Arraial (BR 222/PI 117).
A empresa responsável pela obra é a empresa RM ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO LTDA, segundo informações constantes na placa da obra.
Não foi identificado nenhum funcionário da empresa no local, tampouco maquinário. Porém, no terreno aparentemente utilizado como apoio aos
trabalhos foi verificado o acúmulo de materiais para realização da obra, tais como manilhas e brita. Não há entrada para acesso aos materiais,
sendo o valor da obra estimada em R$ 13.688.337,81 (treze milhões seiscentos e oitenta e oito mil trezentos e trinta e sete reais e oitenta e
um centavos) - ID nº 3270249, figura 01.
Instaurada Notícia de Fato em 18 de janeiro de 2021.
Expedição de Ofício ao DNIT solicitando que fosse esclarecido se a obra encontra-se paralisada, os motivos de eventual paralisação, o estado
em que se encontra (o percentual de execução), os valores que já foram pagos à empresa (o percentual em relação ao montante total previsto) a
integralidade do projeto executivo (plantas baixas e de corte, quadro de volume, perfis de corte das estacas, projetos de drenagem, obras de arte
crente e especial, projeto de sinalização etc.), planilhas de medições com as memórias de cálculo, resultados do controle tecnológico realizado
cronograma físico x financeiro e diários de obra.
Ofício nº 8362/2021/SRE - PI da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Piauí informando: não existe atualmente nenhum contrato
com o referido objeto na rodovia BR-222/PI, no subtrecho em questão, e que a empresa RM Estrutura e Pavimentação Ltda não tem
nenhum contrato de obra firmado com a Superintendência Regional do DNIT no Estado do Piauí.
Assim, DETERMINO o seguinte:
a) Oficie-se a empresa RM Estrutura e Pavimentação Ltda, na figura do Sócio Administrador, com cópia da presente Notícia de Fato, para que
no prazo de 10 (dez) dias, seja esclarecido os motivos da paralisação da obra, o estado em que se encontra (o percentual de execução), os
valores que já foram pagos à empresa (o percentual em relação ao montante total previsto), a integralidade do projeto executivo (plantas baixas e
de corte, quadro de volume, perfis de corte das estacas, projetos de drenagem, obras de arte crente e especial, projeto de sinalização etc.),
planilhas de medições com as memórias de cálculo, resultados do controle tecnológico realizado cronograma físico x financeiro e diários de obra.
Após, concluso.
CUMPRA-SE
Matias Olímpio-PI, 29 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

3.17. 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI15469
PORTARIA Nº 001/2021
Procedimento Administrativo nº 001/2021
Objeto: Realização de Correição Interna na 23ª 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 23ª 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 23ª 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 23ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI, concernente aos trabalhos
desenvolvidos no período de 15 de fevereiro de 2020 a 19 de fevereiro de 2021.
Art. 2º. Os trabalhos de correição serão presididos pela Promotora de Justiça em exercício da 23ª Promotoria de Justiça de Teresina, Dra. Ana
Cristina Matos Serejo e se desenvolverão no período de 02 de fevereiro de 2021 a 19 de fevereiro de 2021, no horário de 08h00min às
12h00min, nas dependências da 23ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI.
Art. 3º. A abertura dos trabalhos da Correição Ordinária Anual na referida Promotoria terá início no dia 02 de fevereiro do corrente ano, às
08h00min horas, na sala da 23ª Promotoria de Justiça, situada na Avenida Lindolfo Monteiro, nº 911, Bairro de Fátima, Teresina-PI, Mezanino.
Art. 4º. Durante o período de Correição ordinária, será afixada no átrio da 23ª Promotoria de Justiça de Teresina e no átrio do Juizado Especial
Cível e Criminal Leste 1 e do Juizado Especial Cível e Criminal Sul, 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 23ª 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 23ª 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 23ª 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. Fica designada a Assessora Ministerial Camille Mendes Oliveira, a segunda Assessora Ministerial Camila de Luar Fausto de Sá, e a
Estagiária Ana Clara de Almeida Cunha para secretariar os trabalhos da correição ordinária 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 ao Corregedor Geral do Ministério Público e à
Procuradora Geral de Justiça.
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Art. 9º. Determinar que seja cientificado da presente Correição Ordinária 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, o MM º. Juiz de Direito que atua perante o
JECC Sul, Dr. João Henrique Sousa Gomes, e o MM º. Juiz de Direito que atua perante o JECC Leste 1, Dr. Kelson Carvalho Lopes da Silva,
bem como que seja expedido Edital de publicidade da realização dos trabalhos correcionais da 23ª 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-PI, 29 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;

3.18. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI15470
PORTARIA Nº 012/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, com fulcro no artigo 127, caput, da
Constituição Federal; art. 36, IV, c, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, art. 201, VI do Estatuto da Criança e do
Adolescente;
CONSIDERANDO competir ao Ministério Público o acompanhamento e promoção de ação de investigação de paternidade, conforme disciplina
art. 201, III do Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de se acompanhar o registro de filiação paterna em favor da(s) criança(s) E. V. R. R.
RESOLVE Instaurar o presente Procedimento Administrativo visando acompanhar o registro de filiação paterna e atender a necessidade
da(s) criança(s) E. V. R. R., determinando-se, as seguintes diligências:
1. Autuação da presente Portaria em registro próprio;
2. Nomeio a Assessora de Promotoria Amanda Damasceno de Carvalho e Sousa Borges para secretariar o presente procedimento
administrativo;
3. A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ
(caodij@mppi.mp.br);
4. Solicite-se documentação da parte interessada;
5. Realizada a colheita de material genético, encaminhe-se ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ para
direcionar a documentação ao LACEN;
6. Em razão da necessidade de privacidade dos envolvidos (art. 100, parágrafo único, inciso IX do ECA), decreto o sigilo desse Procedimento.
São João do Piauí, 4 de fevereiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 013/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, com fulcro no artigo 127, caput, da
Constituição Federal; art. 36, IV, c, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, art. 201, VI do Estatuto da Criança e do
Adolescente;
CONSIDERANDO competir ao Ministério Público o acompanhamento e promoção de ação de investigação de paternidade, conforme disciplina
art. 201, III do Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de se acompanhar o registro de filiação paterna em favor da(s) criança(s) E. R.
RESOLVE Instaurar o presente Procedimento Administrativo visando acompanhar o registro de filiação paterna e atender a necessidade
da(s) criança(s) E. R., determinando-se, as seguintes diligências:
1. Autuação da presente Portaria em registro próprio;
2. Nomeio a Assessora de Promotoria Amanda Damasceno de Carvalho e Sousa Borges para secretariar o presente procedimento
administrativo;
3. A comunicação de abertura desse procedimento ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ
(caodij@mppi.mp.br);
4. Solicite-se documentação da parte interessada;
5. Realizada a colheita de material genético, encaminhe-se ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ para
direcionar a documentação ao LACEN;
6. Diante da ausência de registro civil da criança promova-se demanda buscando o devido suprimento.
7. Em razão da necessidade de privacidade dos envolvidos (art. 100, parágrafo único, inciso IX do ECA), decreto o sigilo desse Procedimento.
São João do Piauí, 4 de fevereiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
Promotor de Justiça

3.19. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI15471
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 15/2021
Portaria n.º 24/2021
Protocolo SIMP 000219-107/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face o disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, com o fito de apurar supostos pagamentos indevidos feitos pelo Município de São João da Varjota-PI ao policial militar
Amadeu Galvão da Costa, lotado naquela municipalidade, RESOLVE, nos termos legais, instaurar o presente
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
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A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se
no livro;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Andreza Rodrigues Bezerra, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras,
ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Procedimento Preparatório de Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e
ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), enviando-lhes cópias da presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução n° 23/2007 do CNMP;
Promova a autuação da Notícia de Fato nº 111/2020 (Protocolo SIMP 000219-107/2020) como Procedimento Preparatório de Inquérito Civil
Público;
7) Em razão da omissão deliberada da Prefeitura Municipal de São João da Varjota-PI em atender as solicitações de informações remetidas no
bojo da NF nº 111/2020, obstaculizando a atuação desta Promotoria de Justiça, REQUISITE-SE[1] à aludida Prefeitura Municipal que, no prazo
de 10 (dez) dias úteis, apresente informações sobre o vínculo que o senhor Amadeu Galvão da Costa possui com a administração pública
municipal, encaminhando portaria de nomeação e/ou contrato, bem como cópias de todos os contracheques e/ou as notas de empenho, notas de
liquidação e ordens de pagamento emitidas em favor do supracitado, desde janeiro de 2017 até a presente data, advertindo-se o destinatário
que o não atendimento às Requisições Ministeriais poderá importar em sua responsabilização nas searas cível, penal e administrativa,
visando resguardar os bens ora tutelados, com a propositura de ação judicial cabível à espécie, inclusive improbidade administrativa.
8) Comunique-se a eventuais interessados acerca da presente instauração, com cópia da portaria.
Publique-se. Cumpra-se.
Oeiras-PI, 02 de fevereiro de 2021.
(assinado digitalmente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
[1] Lei 7347/85, Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1000(mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando requisitados pelo Ministério Público

3.20. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL -PI15472
PORTARIA Nº 007/2021
Procedimento Administrativo nº 007/2021
Simp n° 000109-199/2021
Objeto: Realização de Correição Interna Anual na Promotoria de Justiça de Cocal - 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 Promotoria de Justiça de Cocal, 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 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 Promotoria de Justiça de Cocal - 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 Geral na Promotoria de Justiça de Cocal - PI, concernente aos trabalhos desenvolvidos
no período de 05 de fevereiro
de 2020 a 04 de fevereiro de 2021.
Art. 2º. Os trabalhos de correição serão presididos pelo Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de Cocal, Dr. Francisco Túlio Ciarlini
Mendes e se desenvolverão no período de 05 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021, no horário de 08:00h às 12:00h, no
Gabinete da Promotoria de Justiça de Cocal.
Art. 3º. A abertura dos trabalhos da Correição Ordinária Geral na referida Promotoria terá início no dia 05 de fevereiro do corrente ano, às 8:00
horas, no Gabinete da Promotoria de Justiça de Cocal, sito a Avenida João Justino de Brito, nº 134, Bairro Centro, Cocal - PI.
Art. 4º. Durante o período de Correição Extraordinária, será afixada no átrio da Promotoria de Justiça de Cocal e no átrio da Vara Única, 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 Promotoria de Justiça de Cocal, 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 Promotoria de Justiça de Cocal,
elaborando relação contendo seus respectivos números de identificação no SIMP, o assunto e as partes envolvidas;
IV - elaborar 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 Promotoria de Justiça de Cocal durante a
correição.
Art. 6º. A presente Correição Extraordinária deverá ser instruída com cópia da ata de instalação dos trabalhos assinada pelo Promotor 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. Ficam designadas as servidoras Natalia de Oliveira Rocha, Tecla Pereira Barbosa Rodrigues e Auricélia Maria de Carvalho Nascimento,
para secretariar os trabalhos da correição ordinária 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 Corregedoria Geral do Ministério Público e à
Procuradoria-Geral de Justiça.
Art. 9º. Determinar que seja cientificado da presente Correição Extraordinária 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 a
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Vara Única de Cocal, Dr. Carlos Augusto Arantes Júnior, bem como, que seja expedido Edital de publicidade da realização dos trabalhos
correicionais da Promotoria de Justiça de Cocal.
Art. 10º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e Cumpra-se.
Cocal, 03 de fevereiro de 2021.
FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES
Promotor 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;
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
EDITAL N° 001/2021
O Excelentíssimo Senhor Doutor FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES, Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de Cocal, no uso
de suas atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que, nos termos do art. 3°, caput da Portaria N° 003/2018 e em cumprimento ao
disposto no art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI N° 01, de 13 de janeiro de 2017, foi designado para o dia 05 de fevereiro de 2021 - sextafeira, às 8:00 horas, no Gabinete da Promotoria de Justiça de Cocal, sito a Avenida João Justino de Brito, n° 134, centro, Cocal-PI, para a
INSTALAÇÃO DA CORREIÇÃO INTERNA ANUAL, que será realizada no período de 05 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021, para a
qual ficam convidados o Magistrado com atuação na Vara Única, a Defensoria Pública com atuação na Vara Única, os representantes da Ordem
dos Advogados do Brasil, demais autoridades e partes interessadas, oportunidade em que serão recebidas reclamações, sugestões ou críticas, a
respeito da execução dos serviços da Promotoria de Justiça de Cocal.
Para conhecimento geral foi expedido o presente Edital, que deverá ser afixado no átrio da Vara Única e no átrio da Promotoria de Justiça de
Cocal e receber ampla divulgação.
Dado e passado nesta cidade de Cocal-PI, em 03 de fevereiro de 2021
FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES
Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de Cocal

3.21. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI15473
Ref. Notícia de Fato nº 39/2020 (SIMP nº 000095-095/2020)
PORTARIA nº 09/2021
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127 caput, incumbindo-o da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis;
CONSIDERANDO a função do Ministério público de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, aos
direitos assegurados nesta constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO a legitimidade conferida ao Ministério Público pelo art. 129, inciso III da CF, pelo art. 8º, § 1º da Lei 7.347/85 para promover o
inquérito civil para proteção do patrimônio público e de interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
obediência à legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e isonomia;
DETERMINO:
01 - A instauração do presente Inquérito Civil Público para investigar: a) suposto desperdício de dinheiro público ocorrido Câmara Municipal de
São Raimundo Nonato, durante a presidência do Sr. Eamadeus Pereira Ferreira, com a criação da Escola do Legislativo Municipal e a nomeação
de servidores comissionados, em razão da notícia de que a mesma nunca foi efetivamente implantada, existindo apenas no papel;
02 - A autuação da presente Portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
03 - Providencie-se:
3.1. a publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público e no mural desta Promotoria de Justiça, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
3.2. o registro da instauração do presente IC e de toda a sua movimentação no SIMP;
3.3. o envio de ofício ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção-CACOP, comunicando a instauração do presente feito, com
remessa de cópia da presente Portaria;
3.4. Notifiquem-se os servidores Kaíque Negreiros de Macedo Castro; Valdiná Ferreira dos Santos Filho e Natanael da Silva Soares, no endereço
da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, para que compareçam na sede das Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato, para
prestarem esclarecimento sobre os fatos.
4. Nomeia-se como secretário do presente IC, Berily Bento dos Santos, servidor efetivo do MP/PI.
Cumpra-se, de ordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
São Raimundo Nonato-PI, 01 de fevereiro de 2021.
Leonardo Dantas Cerqueira Monteiro
Promotor de Justiça
(Respondendo pela 2ª PJ/SRN em razão do Ato PGJ 835/2018)
PORTARIA Nº 01/2021
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127 caput, incumbindo-o da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis;
CONSIDERANDO a função do Ministério público de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, aos
direitos assegurados nesta constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO a legitimidade conferida ao Ministério Público pelo art. 129, inciso III da CF, pelo art. 8º, § 1º da Lei 7.347/85 para promover o
inquérito civil para proteção do patrimônio público e de interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
obediência à legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e isonomia;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 47/2021 foi instaurada em razão da notícia de diversos procedimentos de dispensa de licitação no
Município de São Lourenço, no ano de 2020, com base da Medida Provisória de nº 961;
CONSIDERANDO que foi noticiado suposta irregularidade no Edital de Chamada Pública nº 01/2020, para aquisição de materiais hospitalar,
material de higienização, testes rápidos e medicamentos no Município de São Lourenço do Piauí, no valor de R$ 442.174,60 (quatrocentos e
quarenta e dois mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta centavos);
CONSIDERANDO que é dever de todo gestor público observar as regras de aquisição de bens e serviços, conforme preceitua a Lei n.º 8.666/93,
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bem como zelar pela regular prestação do serviço público direto e indireto, haja vista o princípio da eficiência administrativa;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do CNMP prevê a possibilidade de abertura de Procedimento Preparatório
com vistas a complementar informações;
DETERMINO:
01 - A instauração do presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público com a finalidade de colher elementos para identificação e
delimitação do objeto em relação a notícia de irregularidades no Edital de Chamada Pública nº 01/2020, o qual dispôs sobre a aquisição de
materiais hospitalar, material de higienização, testes rápidos e medicamentos no Município de São Lourenço do Piauí.
02 - A autuação da presente Portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
03 - Providencie-se:
3.1. a publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público e no mural desta Promotoria de Justiça, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
3.2. o registro da instauração do presente PPIC e de toda a sua movimentação no SIMP;
3.3. o envio de ofício ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção-CACOP, comunicando a instauração do presente feito, com
remessa de cópia da presente Portaria;
3.4. Requisite-se ao Prefeito Municipal de São Lourenço do Piauí informações adicionais sobre o Edital de Chamada Pública nº 01/2020, devendo
encaminhar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a documentação correlata;
4. Nomeia-se como secretário do presente PPIC, Berily Bento dos Santos, servidor efetivo do MP/PI.
Cumpra-se, de ordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
São Raimundo Nonato- PI, 01 de fevereiro de 2021.
Leonardo Dantas Cerqueira Monteiro
Promotor de Justiça
(Respondendo pela 2ª PJ/SRN em razão do Ato PGJ 835/2018)
PORTARIA Nº 02/2021
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127 caput, incumbindo-o da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis;
CONSIDERANDO a função do Ministério público de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, aos
direitos assegurados nesta constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO a legitimidade conferida ao Ministério Público pelo art. 129, inciso III da CF, pelo art. 8º, § 1º da Lei 7.347/85 para promover o
inquérito civil para proteção do patrimônio público e de interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
obediência à legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e isonomia;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 47/2021 foi instaurada em razão da notícia de diversos procedimentos de dispensa de licitação no
Município de São Lourenço, no ano de 2020, com base da Medida Provisória de nº 961;
CONSIDERANDO que é dever de todo gestor público observar as regras de aquisição de bens e serviços, conforme preceitua a Lei n.º 8.666/93,
bem como zelar pela regular prestação do serviço público direto e indireto, haja vista o princípio da eficiência administrativa;
DETERMINO:
01 - A instauração do presente Inquérito Civil Público para investigar supostas irregularidades na contratação por dispensa de licitação da
empresa V. E. Rocha Ferreira (CNPJ nº 26.672.41710001-94), por meio do Processo de nº 17/2020, para fornecimento de EPI´s no Município de
São Lourenço do Piauí, no combate ao COVID-19;
02 - A autuação da presente Portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
03 - Providencie-se:
3.1. a publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público e no mural desta Promotoria de Justiça, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
3.2. o registro da instauração do presente IC e de toda a sua movimentação no SIMP;
3.3. o envio de ofício ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção-CACOP, comunicando a instauração do presente feito, com
remessa de cópia da presente Portaria;
3.4. Junte-se aos autos cópias dos documentos de fls. 02/18 e 117/167;
3.5. Junte-se as informações acerca do CNPJ da empresa investigada, obtidas do site da Receita Federal;
3.6. Junte-se o espelho do mural de licitações do TCE-PI;
3.7. Requisite-se à JUCEPI, no prazo de 30 (trinta) dias, informações adicionais sobre a empresa V. E. Rocha Ferreira (CNPJ nº
26.672.41710001-94), devendo informar se a mesma está habilitada para fornecimento de EPI´s para combate ao COVID-19;
4. Nomeia-se como secretário do presente PPIC, Berily Bento dos Santos, servidor efetivo do MP/PI.
Cumpra-se, de ordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
São Raimundo Nonato- PI, 01 de fevereiro de 2021.
Leonardo Dantas Cerqueira Monteiro
Promotor de Justiça
(Respondendo pela 2ª PJ/SRN em razão do Ato PGJ 835/2018)
PORTARIA Nº 03/2021
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127 caput, incumbindo-o da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis;
CONSIDERANDO a função do Ministério público de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, aos
direitos assegurados nesta constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO a legitimidade conferida ao Ministério Público pelo art. 129, inciso III da CF, pelo art. 8º, § 1º da Lei 7.347/85 para promover o
inquérito civil para proteção do patrimônio público e de interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
obediência à legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e isonomia;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 47/2021 foi instaurada em razão da notícia de diversos procedimentos de dispensa de licitação no
Município de São Lourenço, no ano de 2020, com base da Medida Provisória de nº 961;
CONSIDERANDO que é dever de todo gestor público observar as regras de aquisição de bens e serviços, conforme preceitua a Lei n.º 8.666/93,
bem como zelar pela regular prestação do serviço público direto e indireto, haja vista o princípio da eficiência administrativa;
DETERMINO:
01 - A instauração do presente Inquérito Civil Público para investigar supostas irregularidades (direcionamento) na contratação por dispensa de
licitação da empresa CONSTRUTORA TAMANDUÁ LTDA (CNPJ nº 33.809.045/0001-60), por meio do Processo de nº 22/2020, para prestação
de serviços de limpeza e roço das estradas vicinais de São Lourenço do Piauí;
02 - A autuação da presente Portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
03 - Providencie-se:
3.1. a publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público e no mural desta Promotoria de Justiça, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
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3.2. o registro da instauração do presente IC e de toda a sua movimentação no SIMP;
3.3. o envio de ofício ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção-CACOP, comunicando a instauração do presente feito, com
remessa de cópia da presente Portaria;
3.4. Junte-se aos autos cópias dos documentos de fls. 02/18 e 288/365;
3.5. Notifique-se o primeiro subscritor da denúncia para prestar esclarecimentos na sede das Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato.
4. Nomeia-se como secretário do presente PPIC, Berily Bento dos Santos, servidor efetivo do MP/PI.
Cumpra-se, de ordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
São Raimundo Nonato- PI, 01 de fevereiro de 2021.
Leonardo Dantas Cerqueira Monteiro
Promotor de Justiça
(Respondendo pela 2ª PJ/SRN em razão do Ato PGJ 835/2018)
PORTARIA Nº 04/2021
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127 caput, incumbindo-o da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis;
CONSIDERANDO a função do Ministério público de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, aos
direitos assegurados nesta constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO a legitimidade conferida ao Ministério Público pelo art. 129, inciso III da CF, pelo art. 8º, § 1º da Lei 7.347/85 para promover o
inquérito civil para proteção do patrimônio público e de interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
obediência à legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e isonomia;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 47/2021 foi instaurada em razão da notícia de diversos procedimentos de dispensa de licitação no
Município de São Lourenço, no ano de 2020, com base da Medida Provisória de nº 961;
CONSIDERANDO que é dever de todo gestor público observar as regras de aquisição de bens e serviços, conforme preceitua a Lei n.º 8.666/93,
bem como zelar pela regular prestação do serviço público direto e indireto, haja vista o princípio da eficiência administrativa;
DETERMINO:
01 - A instauração do presente Inquérito Civil Público para investigar supostas irregularidades (direcionamento) na contratação por dispensa de
licitação da empresa CONSTRUTORA TAMANDUÁ LTDA (CNPJ nº 33.809.045/0001-60), por meio do Processo de nº 26/2020, para prestação
de serviços de reforma dos postos de saúde das localidades Lagoa das Vacas, Ingazeira, Angico Torto, Riachinho da Salgada e Buenos Aires, do
Município de São Lourenço do Piauí;
02 - A autuação da presente Portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
03 - Providencie-se:
3.1. a publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público e no mural desta Promotoria de Justiça, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
3.2. o registro da instauração do presente IC e de toda a sua movimentação no SIMP;
3.3. o envio de ofício ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção-CACOP, comunicando a instauração do presente feito, com
remessa de cópia da presente Portaria;
3.4. Junte-se aos autos cópias dos documentos de fls. 02/18 e 206/287;
3.5. Notifique-se o primeiro subscritor da denúncia para prestar esclarecimentos na sede das Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato.
4. Nomeia-se como secretário do presente PPIC, Berily Bento dos Santos, servidor efetivo do MP/PI.
Cumpra-se, de ordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
São Raimundo Nonato- PI, 01 de fevereiro de 2021.
Leonardo Dantas Cerqueira Monteiro
Promotor de Justiça
(Respondendo pela 2ª PJ/SRN em razão do Ato PGJ 835/2018)
PORTARIA Nº 05/2021
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127 caput, incumbindo-o da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis;
CONSIDERANDO a função do Ministério público de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, aos
direitos assegurados nesta constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO a legitimidade conferida ao Ministério Público pelo art. 129, inciso III da CF, pelo art. 8º, § 1º da Lei 7.347/85 para promover o
inquérito civil para proteção do patrimônio público e de interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
obediência à legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e isonomia;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 47/2021 foi instaurada em razão da notícia de diversos procedimentos de dispensa de licitação no
Município de São Lourenço, no ano de 2020, com base da Medida Provisória de nº 961;
CONSIDERANDO que é dever de todo gestor público observar as regras de aquisição de bens e serviços, conforme preceitua a Lei n.º 8.666/93,
bem como zelar pela regular prestação do serviço público direto e indireto, haja vista o princípio da eficiência administrativa;
DETERMINO:
01 - A instauração do presente Inquérito Civil Público para investigar supostas irregularidades na contratação por dispensa de licitação da
empresa CLAUDIANO GALVÃO DA SILVA (CNPJ nº 14.737.773/0001-60), por meio do Processo de nº 25/2020, para prestação de serviços de
sanitização e desinfecção de todos os prédios e espaços públicos do Município de São Lourenço do Piauí;
02 - A autuação da presente Portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
03 - Providencie-se:
3.1. a publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público e no mural desta Promotoria de Justiça, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
3.2. o registro da instauração do presente IC e de toda a sua movimentação no SIMP;
3.3. o envio de ofício ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção-CACOP, comunicando a instauração do presente feito, com
remessa de cópia da presente Portaria;
3.4. Junte-se aos autos cópias dos documentos de fls. 02/18 e 168/205;
3.5. Notifique-se o pregoeiro, o Sr. Josimar de Sousa Paes Landim (CPF nº 005.518.203-81) para prestar esclarecimentos na sede das
Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato-PI.
4. Nomeia-se como secretário do presente PPIC, Berily Bento dos Santos, servidor efetivo do MP/PI.
Cumpra-se, de ordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
São Raimundo Nonato- PI, 01 de fevereiro de 2021.
Leonardo Dantas Cerqueira Monteiro
Promotor de Justiça
(Respondendo pela 2ª PJ/SRN em razão do Ato PGJ 835/2018)
PORTARIA Nº 06/2021
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CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127 caput, incumbindo-o da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis;
CONSIDERANDO a função do Ministério público de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, aos
direitos assegurados nesta constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO a legitimidade conferida ao Ministério Público pelo art. 129, inciso III da CF, pelo art. 8º, § 1º da Lei 7.347/85 para promover o
inquérito civil para proteção do patrimônio público e de interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
obediência à legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e isonomia;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 47/2021 foi instaurada em razão da notícia de diversos procedimentos de dispensa de licitação no
Município de São Lourenço, no ano de 2020, com base da Medida Provisória de nº 961;
CONSIDERANDO que é dever de todo gestor público observar as regras de aquisição de bens e serviços, conforme preceitua a Lei n.º 8.666/93,
bem como zelar pela regular prestação do serviço público direto e indireto, haja vista o princípio da eficiência administrativa;
DETERMINO:
01 - A instauração do presente Inquérito Civil Público para investigar supostas irregularidades na contratação por dispensa de licitação da
empresa S & DALAYDIER CONSTRUTORA LTDA-ME(CNPJ nº 28.395.623/0001-20), por meio do Processo de nº 27/2020, para construção de
área externa da UBS da Localidade Vereda do Caldeirão, situada no Município de São Lourenço do Piauí
02 - A autuação da presente Portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
03 - Providencie-se:
3.1. a publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público e no mural desta Promotoria de Justiça, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
3.2. o registro da instauração do presente IC e de toda a sua movimentação no SIMP;
3.3. o envio de ofício ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção-CACOP, comunicando a instauração do presente feito, com
remessa de cópia da presente Portaria;
3.4. Junte-se aos autos cópias dos documentos de fls. 02/116;
3.5. Requisite-se ao Prefeito Municipal de São Lourenço do Piauí, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informações sobre o atual estado da obra de
construção da UBS da Localidade Vereda do Caldeirão, devendo encaminhar cópia do edital da licitação correlata e sua minuta contratual,
ocorrida no ano de 2017, com vistas a verificar duplicidade de objeto contratado no processo de dispensa de nº 27/2020.
4. Nomeia-se como secretário do presente PPIC, Berily Bento dos Santos, servidor efetivo do MP/PI.
Cumpra-se, de ordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
São Raimundo Nonato- PI, 01 de fevereiro de 2021.
Leonardo Dantas Cerqueira Monteiro
Promotor de Justiça
(Respondendo pela 2ª PJ/SRN em razão do Ato PGJ 835/2018)
PORTARIA Nº 07/2021
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127 caput, incumbindo-o da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis;
CONSIDERANDO a função do Ministério público de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, aos
direitos assegurados nesta constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO a legitimidade conferida ao Ministério Público pelo art. 129, inciso III da CF, pelo art. 8º, § 1º da Lei 7.347/85 para promover o
inquérito civil para proteção do patrimônio público e de interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
obediência à legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e isonomia;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 47/2021 foi instaurada em razão da notícia de diversos procedimentos de dispensa de licitação no
Município de São Lourenço, no ano de 2020, com base da Medida Provisória de nº 961;
CONSIDERANDO que é dever de todo gestor público observar as regras de aquisição de bens e serviços, conforme preceitua a Lei n.º 8.666/93,
bem como zelar pela regular prestação do serviço público direto e indireto, haja vista o princípio da eficiência administrativa;
DETERMINO:
01 - A instauração do presente Inquérito Civil Público para investigar supostas irregularidades na contratação por dispensa de licitação da
empresa S. L. OLIVEIRA EIRELI - ME(CNPJ nº 27.566.153/0001-57), por meio do Processo de nº 29/2020, para prestação de serviços de
captação, edição e gravação de áudio e vídeo referente a cobertura de distribuição de máscara, álcool em gel, uso de termômetro na população
durante o enfrentamento do COVID-19, no valor de R$ 35.214,79 (trinta e cinco mil, duzentos e quatorze reais e setenta e nove centavos);
02 - A autuação da presente Portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
03 - Providencie-se:
3.1. a publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público e no mural desta Promotoria de Justiça, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
3.2. o registro da instauração do presente IC e de toda a sua movimentação no SIMP;
3.3. o envio de ofício ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção-CACOP, comunicando a instauração do presente feito, com
remessa de cópia da presente Portaria;
3.4. Junte-se aos autos cópias dos documentos de fls. 02/07;
3.5. Requisite-se ao Prefeito Municipal de São Lourenço do Piauí, no prazo de 10 (dez) dias úteis, cópia do procedimento de dispensa de licitação
de nº 29/2020, que resultou na contratação da empresa S. L. OLIVEIRA EIRELI - ME(CNPJ nº 27.566.153/0001-57), para prestação de serviços
de captação, edição e gravação de áudio e vídeo referente a cobertura de distribuição de máscara, álcool em gel, uso de termômetro na
população durante o enfrentamento do COVID-19, no valor de R$ 35.214,79 (trinta e cinco mil, duzentos e quatorze reais e setenta e nove
centavos).
4. Nomeia-se como secretário do presente IC, Berily Bento dos Santos, servidor efetivo do MP/PI.
Cumpra-se, de ordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
São Raimundo Nonato- PI, 01 de fevereiro de 2021.
Leonardo Dantas Cerqueira Monteiro
Promotor de Justiça
(Respondendo pela 2ª PJ/SRN em razão do Ato PGJ 835/2018)

3.22. 27ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI15474
Portaria nº 04/2021 - 27ª PJ/MPPI
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 03/2021 - 27ª PJ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 27ª Promotoria de Justiça, Dr. Antônio de
Moura Júnior, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
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CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
3) que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí velar pelas fundações onde situadas;
4) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
5) que o Ato PGJ nº 666/2017 normatiza e padroniza a prestação de contas anual das Fundações e Entidades de Interesse Social e dá outras
providências;
6) que, no termos do art. 34, "b", Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias do Núcleo Cível promover ações, medidas e procedimentos
de natureza administrativa ou civil que visem ao velamento de fundações na forma da legislação civil e processual civil, excetuadas as fundações
integrantes da administração pública indireta, e nas causas que versem acerca de seu funcionamento, gestão ou destinação de patrimônio, e
nelas oficiar, por distribuição equitativa;
6) que, por meio do protocolo SEI (processo nº 19.21.0378.0008050/2020-78), a FUNDAÇÃO DE APOIO ÀS ENTIDADES DOS CEGOS DO
PIAUÍ - FACEP apresentou prestação de contas referente ao ano de 2019;
RESOLVE: INSTAURAR Procedimento Administrativo nº 03/2021-27ª PJ (SIMP nº 000011-113/2021), a fim de proceder à análise da prestação
de contas da Fundação de Apoio às Entidades de Apoio aos Cegos do Piauí - FACEP, referente ao ano de 2019, determinando, desde logo:
a) a tramitação exclusivamente virtual do presente procedimento, com arquivamento de comprovante de abertura deste em pasta adequada;
b) o envio da documentação constante no processo nº 19.21.0378.0008050/2020-78 ao setor de perícia contábil, por meio de expediente
necessário;
c) requisição à perícia social de inspeção social;
d) seja comunicado à Fundação sobre a abertura do procedimento de análise de contas, cuja tramitação poderá ser acompanhada pelo sistema
SIMP-MPPI, através do número 000011-113/2021;
c) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial do MPPI;
d) seja arquivada cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça.
Teresina/PI, 03 de fevereiro de 2021.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça

3.23. 39ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI15475
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
39ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA-NÚCLEO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE TERESINA
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
SIMP- MPPI nº 000001- 348/2021
NF 01/2021 - 39ª PJ
Considerando a NOTÍCIA DE FATO - PROTOCOLO SIMP Nº 000001- 348/2021, originária da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do
Piauí, sob o protocolo 4263/2020, e distribuída a esta Promotoria de Justiça.
Considerando que na data de 19 de janeiro de 2021 foi encaminhado pela Coordenadoria do Núcleo das Promotorias de Justiça de Família e
Sucessões de Teresina-PI, ofício nº 01/2021-CNPJFS, a esta Promotoria de Justiça, referente à distribuição da Notícia de Fato registrada sob o
protocolo SIMP Nº 000001- 348/2021.
Considerando que a Noticiante pleiteia que a presente Promotoria de Justiça investigue membro do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí,
confome consta em questionário respondido perante à Ouvudoria do Ministério Público.
Considerando o termo de declarações da Noticiante Samya Karoliny Alves da Silva, colhido em 29 de janeiro de 2021, às 11h: 00min.
Oportunidade na qual a mesma foi informada que a presente Promotoria de Justiça não possui competência para investigar membro do Tribunal
de Justiça do Estado do Piauí, recomendando-se que procure a Corregedoria Geral do retro Tribunal.
Considerando que a Noticiante foi informada sobre o encerramento das diligências realizadas por esta Promotoria de Justiça, conforme consta
em temo de declaração devidamente assinado pela mesma.
Considerando que foram realizadas todas as diligências necessárias, dando por encerrado os trabalhos da presente Promotoria de Justiça.
Determino o ARQUIVAMENTO da NOTÍCIA DE FATO protocolo SIMP-MPPI Nº 000001- 348/2021, diante da falta de competência desta
Promotoria de Justiça para efetivar a investigação pleiteada pela noticiante.
Publica-se.
Teresina-PI, 03 de fevereiro de 2021.
Cynara Barbosa de Oliveira Santos
Promotora de Justiça

3.24. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO-PI15476
NOTÍCIA DE FATO Nº 05/2021/PJR-MPPI
REPRESENTAÇÃO - ANULAÇÃO DE SENTENÇA(ARROLAMENTO SUMÁRIO)
Representante: Clélia Mendes Soares Vilarinho
Representado: Débora Mendes Soares Vilarinho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Representação encaminhada via Sistema Eletrônico de Informações (SEI) protocolada por CLÉLIA MENDES SOARES VILARINHO,
devidamente qualificada, em face de DÉBORA MENDES SOARES VILARINHO, devidamente qualificada, noticiando possível ocorrência de
ilegalidade na tramitação no processo de inventário (arrolamento sumário nº 835/2005) por ausência de sua citação (herdeira), no qual tramitou
na Vara Única da Comarca de Angical do Piauí em meados de 2005.
Juntou documentos.
EIS O QUE MERECIA RELATAR.
Da leitura dos documentos apresentados, trata-se de Representação formulada por CLÉLIA MENDES SOARES VILARINHO em face de
DÉBORA MENDES SOARES VILARINHO alegando suposta ilegalidade na tramitação no processo de inventário realizado em meados de 2005
(arrolamento sumário nº 835/2005) requerendo deste Órgão Ministerial as seguintes providências: a) O bloqueio de todos os bens constantes no
Arrolamento Sumário nº 835/2005; b) A prestação de contas pela Inventariante de todos os bens omitidos no Arrolamento Sumário nº 835/2005;
c) A realização de exame grafotécnico na Procuração da representante, tendo em vista que não reconhece a assinatura como sua que lá conta;
d) O pagamento de aluguel à representante das herdeiras que se encontram residindo nos imóveis pertencentes ao espólio; e) A anulação da
sentença, para que a herdeira Sra. Clélia Mendes Soares Vilarinho seja citada em obediência aos artigos 626 e 627 do CPC/15.
Da análise dos pedidos buscados pela Representante junto a este Órgão Ministerial, verifica-se que a via eleita é inadequada, pois, no
ordenamento jurídico brasileiro há procedimento judicial cabível ao caso. Na verdade, a Representante pretende a ANULAÇÃO DA
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SENTENÇA que homologou referido inventário (Arrolamento Sumário) por entender ausente sua citação no curso do processo.
Em verdade, compete à Noticiante alegar tais irregularidades perante o PODER JUDICIÁRIO, ao invés de ingressar com a presente
representação nesta Promotoria de Justiça, haja vista que as providências requeridas carecem necessariamente de ordem judicial,
sendo a Representante, advogada e interessada, legitimada para pleiteá-las em Juízo.
A Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 4º, sobre o arquivamento da notícia de
fato:
"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;
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;
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.
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível.
Nesse contexto, desnecessário a tramitação do presente procedimento, razão pela qual o arquivamento é medida que se impõe.
ANTE O EXPOSTO, considerando o existente nos autos, entendendo ausente interesse público primário e/ou individual indisponível ou incapaz
no objeto do pedido inicial a justificar a obrigatoridade da intervenção ministerial, razão pela qual, promovo o ENCERRAMENTO e
ARQUIVAMENTO do presente expediente, nos termos do Art. 4º, §4º da Resolução n. 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público CNMP.
Registre-se no SIMP como Notícia de Fato.
Publique-se no DOEMP-PI.
Arquive-se, com os registros de praxe.
Regeneração/PI, 01 de Fevereiro de 2021.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça

3.25. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI15477
PORTARIA N° 001/2021 - 3ª PJ/SRN
Regulamenta a virtualização de todos os procedimentos administrativos extrajudiciais no âmbito da 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo
Nonato.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, no uso das atribuições
previstas na Lei Complementar Estadual nº 12/93 e,
CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar a eficiência administrativa da 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, por meio da
padronização de rotinas de trabalho, implantação de medidas necessárias, utilização proveitosa de recursos virtuais e da rede mundial de
computadores e otimização de trabalho;
CONSIDERANDO ser importante fomentar um atendimento de excelência, com otimização da força de trabalho e facilitação de acesso, de modo
a melhor servir à sociedade;
CONSIDERANDO o Ato PGJ nº 930/2019, que dispõe sobre a distribuição de notícias de fato, medidas cautelares criminais, inquéritos policiais,
processos judiciais e procedimentos administrativos às Promotorias de Justiça no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o Ato PGJ nº 931/2019 que regulamenta a organização administrativa das secretarias unificadas no âmbito do Ministério
Público do Estado do Piauí destinadas às atividades não finalísticas judicial e extrajudicial cível e criminal;
CONSIDERANDO que a virtualização de todos os procedimentos extrajudiciais não só alavancarão a eficiência dos serviços, mas também
diminuirão os gastos com materiais de expedientes, o que ocasiona menor impacto no meio ambiente.
RESOLVE virtualizar, a partir desta data, todos os procedimentos administrativos extrajudiciais da 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo
Nonato, os já existentes e os novos, como as Notícias de Fato, Procedimentos Administrativos, Procedimentos Preparatórios de Inquéritos Civis
Públicos e Inquéritos Civis Públicos.
Com isso, a partir desta data, todos os procedimentos extrajudiciais da 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato tramitarão
exclusivamente pelo Sistema Integrado do Ministério Público, em seus devidos registros.
Inicialmente, DETERMINO, a adoção das seguintes providências:
1. Registro da presente Portaria em livro da Promotoria de Justiça;
2. Seja feito levantamento de todos os procedimentos extrajudiciais existentes nesta Promotoria de Justiça;
3. Que todos os procedimentos extrajudiciais existentes nesta Promotoria de Justiça sejam devidamente conferidos e, após digitalizados em sua
totalidade, juntados nos seus respectivos SIMP's, onde deverão, a partir desta data, tramitarem exclusivamente de maneira virtual;
4. Que a instauração de procedimentos extrajudiciais novos, a partir desta data, sejam feitos exclusivamente pelo Sistema Integrado do Ministério
Público;
5. Encaminhamento de cópias da presente para as publicações devidas, em especial no Mural desta Promotoria de Justiça e no Diário Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí;
6. No mais, os procedimentos seguirão as legislações e regulamentações pertinentes e existentes;
7. Comunique-se à Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para conhecimento desta.
8. Providencie Login de usuário para a Corregedoria para fiscalização virtual dos trabalhos desenvolvidos por esta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
São Raimundo Nonato/PI, 01 de fevereiro de 2020.
LEONARDO DANTAS CERQUEIRA MONTEIRO
Promotor de Justiça

3.26. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA15478
PORTARIA Nº 06/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda, 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 (artigo 127, caput, da Constituição Federal); CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta; CONSIDERANDO
que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, cabendo-lhe "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", conforme os arts. 127, caput, e 129, inciso II, da CF/88;
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
(artigo 37, caput, da Constituição Federal); CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito fundamental à administração pública
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eficiente e eficaz, cumpridora de seus deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à
plena responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas; CONSIDERANDO a necessidade de se observar os preceitos da Constituição
Federal, da Legislação Estadual e da Lei Orgânica Municipal. CONSIDERANDO o requerimento da Sra. Marcia Regina Galvão de Almeida,
servidora pública do Município de Piripiri-PI, por meio do E-mail institucional da 3ª Promotoria de Justiça, o qual requer providências a respeito de
Revogação arbitrária pela atual gestão municipal de Licença Especial deferida em 17 de dezembro de 2020, por meio da Portaria Conjunta
83/2020 PMP- SESAM. (Documentos em anexo) CONSIDERANDO também o requerimento da Sra. Joselena de Souza Furtado, servidora
pública do Município de Piripiri-PI, por meio do E-mail institucional da 3ª Promotoria de Justiça, o qual requer providências a respeito de
Revogação arbitrária pela atual gestão municipal de Licença Especial deferida em 14 de dezembro de 2020, por meio da Portaria Conjunta
78/2020 PMP- SESAM. (Documentos em anexo) RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 06/2021, a fim de obter solução à demanda,
determinando de imediato: a) a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI, a fim de conferir a publicidade
exigida pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP; b) a juntada dos requerimentos supracitados, disponíveis no e-mail institucional da 3ª
Promotoria, e demais documentos; c) a expedição de Notificação à Prefeita Municipal de Piripiri-PI, ao Procurador Geral do Município de PiripiriPI e ao Secretário Municipal de Saúde de Piripiri-PI, a fim de participarem de audiência que será realizada em Sessão Virtual, por meio do
Aplicativo de Videoconferência Microsoft Teams, designada para o dia 01/02/2021, às 08h30min, que terá como pauta a denúncia de Revogação
de Licenças Especiais que haviam sido concedidas pela antiga gestão municipal. Que seja enviado em anexo cópia desta portaria e dos demais
documentos necessários, para inteiro teor do assunto. Cumpra-se com urgência. Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores
deliberações. Registre-se, Publique-se, e autue-se. Piripiri, 26 de janeiro de 2021. Bel. Nivaldo Ribeiro Promotor de Justiça Titular da 3ª PJ de
Piripiri-PI

3.27. 27ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI15480
Portaria nº 05/2021 - 27ª PJ/MPPI
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 04/2021 - 27ª PJ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 27ª Promotoria de Justiça, Dr. Antônio de
Moura Júnior, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
3) que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí velar pelas fundações onde situadas;
4) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
5) que o Ato PGJ nº 666/2017 normatiza e padroniza a prestação de contas anual das Fundações e Entidades de Interesse Social e dá outras
providências;
6) que, no termos do art. 34, "b", Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias do Núcleo Cível promover ações, medidas e procedimentos
de natureza administrativa ou civil que visem ao velamento de fundações na forma da legislação civil e processual civil, excetuadas as fundações
integrantes da administração pública indireta, e nas causas que versem acerca de seu funcionamento, gestão ou destinação de patrimônio, e
nelas oficiar, por distribuição equitativa;
7) que foi instaurado Procedimento Administrativo nº 19/2019 nesta promotoria para averiguar a situação de inadimplência das fundações
privadas ativas de Teresina-PÌ;
8) que foi encaminhado a este Órgão de Execução, por meio do SEI 19.21.0378.0000044/2021-24, manifestação da Fundação José Elias Tajra,
solicitando dilação de prazo para prestação de contas bem como alegando prescrição do direito ministerial de requisitar as contas do ano de
2009;
9) que, por meio do protocolo SEI (processo nº 19.21.0378.0000899/2021-25), a FUNDAÇÃO JOSÉ ELIAS TAJRA apresentou prestação de
contas referente aos anos de 2013 a 2018;
10) que, em resposta ao Ofício nº 199/2020 - 27ª PJ/MPPI, a mencionada Instituição apresentou comprovantes de adimplência na prestação de
contas dos anos de 2009 a 2011;
11) que, na documentação encaminhada através do SEI 19.21.0378.0000899/2021-25, não há dados e informações relativos ao exercício
financeiro de 2012;
RESOLVE: INSTAURAR Procedimento Administrativo nº 04/2021-27ª PJ (SIMP nº 000014-113/2021), a fim de proceder à análise da prestação
de contas da FUNDAÇÃO JOSÉ ELIAS TAJRA, referente aos anos de 2012 a 2018, determinando, desde logo:
a) a tramitação exclusivamente virtual do presente procedimento, com arquivamento de comprovante de abertura deste em pasta adequada;
b) o envio da documentação constante no processo nº 19.21.0378.0000899/2021-25 ao setor de perícia contábil, por meio de expediente
necessário;
c) requisição à perícia social de inspeção social;
d) seja comunicado à Fundação sobre a abertura do procedimento de análise de contas, cuja tramitação poderá ser acompanhada pelo sistema
SIMP-MPPI, através do número 000014-113/2021, ao passo que seja requisitada a prestação de contas do ano de 2012, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis;
c) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial do MPPI;
d) seja arquivada cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça.
Teresina/PI, 03 de fevereiro de 2021.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2021/PGJ15452
EXTRATO DO CONTRATO N° 05/2021/PGJ
a) Espécie: Contrato n°. 05/2021, firmado em 02 de fevereiro de 2021, entre a Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a
empresa CWC CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.936.360/0001-98;
b) Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de conservação e manutenção de edificações, dasPromotorias de
Justiça de São João do Piauí-PI, discriminadas no Termo de Referência, conforme Especificações/Descrição Técnica e demais condições deste
edital e seus Anexos;
c) Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e Decreto Estadual n° 11346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº. 19.21.0014.0000279/2021-12;
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e) Processo Licitatório: Pregão Eletrônico n.º 28/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2020, Lote IV;
f) Vigência: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia a contar da data de sua
correspondente publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, por convenção
entre as partes, conforme dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93;
g) Valor: O valor total do Contrato éR$23.346,55(vintee trêsmil, trezentos e quarenta e seisreais e cinquentae cincocentavos),devendo esta
importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual de 2021;
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Projeto/Atividade: 2000; Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa: 3.3.90.39Nota de Empenho: 2021NE00049;
i) Signatários: pela contratada: Sr. José Cândido Lustosa de Melo, portador da Cédula de Identidade n.º 640.671-SSP-PI e CPF (MF) nº
229.000.803-63, e contratante, Carmelina Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça.
ANEXO I
EMPRESA VENCEDORA: CWC CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ N° 03.936.360/0001-98
END.: RUA ALTOS, N°5009, MEMORARE, TERESINA-PI, CEP: 64.008-220
REPRESENTANTE: JOSÉ CÂNDIDO LUSTOSA DE MELO, CPF N° 229.000.803-63
TELEFONE: (86) 3214-4159/ 99432-0667
E-MAIL: CWCCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM
LOTE IV - SÃO JOÃO DO PIAUÍ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAPI/
I T E
M

1ª aquisição
DISCRIMINAÇÃO

UNID.

ORSE

1

QUANT
. REG.

P
.
UNITÁRI
O

P.G.A.
Nº
0279/2021-12PJ S. JOÃO
PIAUÍ

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.2

74209/1

PLACA DE OBRA
GALVANIZADO

1.6

97914

1.7

EM

P
.
TOTAL

2.497,94
CHAPA

DE

ACO

M²

100

230,24

6

1381,44

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

M³xK
M

700

1,22

6,48

7,91

72898

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³

M³

700

2,96

6,48

19,18

1.10

97622

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

M³

200

26,44

11,6

306,70

1.14

97631

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

M²

1.000,0
0

1,54

50

77,00

1.20

97641

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

M²

2.000,0
0

2,32

20

46,40

1.23

97647

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

M²

2.000,0
0

1,69

20

33,80

1.28

97662

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E
CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M

300

0,22

12

2,64

1.29

97663

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

UN

200

5,68

1

5,68

1.33

90443

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M

400

6,34

90

570,60

1.35

00043/ORS
E

Retirada de calha

M

500

6,05

7,7

46,59

3
3.2

INFRA ESTRUTURA
73968/1

4

4.3

MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

206,05
M²

300

33,45

6,16

ESTRUTURA E VEDAÇÃO

89168

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM

206,05
1.282,47

M²

1.000,0
0

43,99

11,6

510,28
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(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

4.17

95957

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25
MPA. AF_01/2017

M³

15

1.429,97

0,54

772,18

5

COBERTURA

2.699,52

5.6

92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M²

500

32,37

20,02

648,05

5.9

94218

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

M²

500

66,3

20

1.326,00

5.10

94228

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

M

200

40,31

7,7

310,39

5.11

94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016

M

200

20,15

20,6

415,09

6

ESQUADRIAS

1.586,49

6.17

90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN

15

569,11

1

569,11

6.18

90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN

15

591,94

1

591,94

6.24

94582

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS,
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016

M²

25

197,88

2,15

425,44

7

PISOS E REVESTIMENTOS

7.12

87781

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

M²

700

33,42

50,27

1.680,02

87899

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

M²

700

4,73

50

236,50

7.15

8

1.916,52

PINTURA

3.345,82

8.3

88484

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

M²

6.000,0
0

1,51

40,05

60,48

8.4

88485

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

M²

6.000,0
0

1,29

179,9

232,07

8.7

88488

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

M²

3.000,0
0

8,77

40,05

351,24

8.8

88489

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

M²

3.000,0
0

7,79

129,63

1.009,82

8.9

88494

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

M²

5.000,0
0

10,38

40,05

415,72
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8.10

88495

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

M²

5.000,0
0

5,65

129,63

732,41

8.11

95305

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016

M²

1.500,0
0

8,1

50,27

407,19

8.13

73739/1

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA,
DUAS DEMAOS

M²

500

10,97

12,48

136,91

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS /
LOUÇAS E FERRAGENS

9

740,85

9.5

86888

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN

30

262,55

1

262,55

9.10

86915

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

UN

30

69,52

1

69,52

9.22

89714

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

M

300

26,94

6

161,64

91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO
DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M

300

20,89

6

125,34

91789

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO
DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M

300

20,3

6

121,80

9.23

9.27

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE
LÓGICA

10

1.875,98

10.4
1

93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

150

101,02

10

1.010,20

10.4
6

97610

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

UN

200

30,89

8

247,12

10.5
1

98297

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2018

M

5.000,0
0

1,42

200

284,00

10.5
2

98307

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2018

UN

200

31,64

10

316,40

10.5
7

74130/1

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

100

9,13

2

18,26

11

DIVERSOS

2.389,13

11.3

85005

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

M²

40

301,51

1,08

325,63

11.8

96113

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

M²

300

23,88

20

477,60

11.1
0

99054

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO
MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P

M²

200

31,97

44,7

1.429,06

11.2
9

03149/ORS
E

Película insulfilm aplicada ou Similar

M²

200

23,21

4,1

95,16

11.3
3

Comp. 02

Limpeza geral

M²

3.000,0
0

1,54

40,05

61,68

VALOR TOTAL:

18.540,7
8

BDI 25,92%

4.805,77

VALOR TOTAL C/ BDI 25,92%

23.346,5
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Teresina (PI), 03de fevereiro de 2021.

4.2. EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2021/PGJ15454
EXTRATO DO CONTRATO N° 06/2021/PGJ
a) Espécie: Contrato n°. 06/2021, firmado em 02 de fevereiro de 2021, entre a Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a
empresa CWC CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.936.360/0001-98;
b) Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de conservação e manutenção de edificações do murodaPromotorias
de Justiça de Barras-PI, discriminadas no Termo de Referência, conforme Especificações/Descrição Técnica e demais condições deste edital e
seus Anexos;
c) Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e Decreto Estadual n° 11346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº. 19.21.0431.0000059/2021-85;
e) Processo Licitatório: Pregão Eletrônico n.º 28/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2020, Lote II;
f) Vigência: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia a contar da data de sua
correspondente publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, por convenção
entre as partes, conforme dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93;
g) Valor: O valor total do Contrato éR$ 38.312,31 (trinta e oito mil, trezentos e doze reais e trinta e um centavos),devendo esta importância ser
atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual de 2021;
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Projeto/Atividade: 2000; Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa: 3.3.90.39Nota de Empenho: 2021NE00054;
i) Signatários: pela contratada: Sr. José Cândido Lustosa de Melo, portador da Cédula de Identidade n.º 640.671-SSP-PI e CPF (MF) nº
229.000.803-63, e contratante, Carmelina Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça.
ANEXO I
EMPRESA VENCEDORA: CWC CONSTRUTORA EIRELI,
CNPJ N° 03.936.360/0001-98
END.: RUA ALTOS, N°5009, MEMORARE, TERESINA-PI, CEP: 64.008-220
REPRESENTANTE: JOSÉ CÂNDIDO LUSTOSA DE MELO, CPF N° 229.000.803-63
TELEFONE: (86) 3214-4159/ 99432-0667
E-MAIL: CWCCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM
LOTE II - BARRAS
Q U A N T .
REGISTRAD
A

4ª AQUISIÇÃO

P
.
TOTAL

P.G.A.
Nº
59/2021-85M U R O
P J
BARRAS

3.849,98

226,45

6

1.358,70

210

1,20

46,80

56,16

M³

210

2,90

46,8

135,72

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

M³

60

26,00

46,8

1.216,80

1.11

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M³

30

48,80

9,6

468,48

1.12

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M³

9

269,35

2,28

614,12

2

MOVIMENTO DE TERRA

2.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME,
SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M³

30

143,83

14,4

2.071,15

2.2

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M³

30

51,18

4,80

245,66

3

INFRA ESTRUTURA

3.2

MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO FORNECIMENTO E INSTALACAO

4

ESTRUTURA E VEDAÇÃO

4.1

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

1

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.2

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M²

30

1.6

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

M³xK
M

1.7

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M³

1.10

P. UNIT

2.316,82

1.577,76
M²

90

32,87

48,00

1.577,76
13.896,3
0

M³

3

235,56

2,50

588,90
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INCLUSIVE LANCAMENTO

4.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE
CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M²

300

43,24

104

4.496,96

4.15

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO
ARG.CIM/AREIA 1:4

M³

9

249,61

4,59

1.145,71

4.16

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

M³

6

418,59

3,20

1.339,49

4.17

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

M³

5

1.405,6
1

4,50

6.325,25

5

COBERTURA

5.11

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

7

PISOS E REVESTIMENTOS

7.1

PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO,
ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

M²

75

51,73

25

1.293,25

7.9

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

M²

600

18,57

208

3.862,56

7.13

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

M²

600

3,32

165,71

550,16

8

PINTURA

8.2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M²

900

10,87

208

2.260,96

8.4

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

M²

1800

1,26

208

262,08

11

DIVERSOS

11.3
3

Limpeza geral

495,25
M

60

19,81

25

495,25
5.705,97

2.523,04

60,80
M²

900

1,52

40

60,80

VALOR TOTAL:

30.425,9
1

BDI 25,92%

7.886,40

VALOR TOTAL C/ BDI 25,92%

38.312,3
1

Teresina (PI), 03de fevereiro de 2021.

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

5.1. GRUPO DE TRABALHO PARA AUXÍLIO E EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
DE PICOS-PI15449
SIMP nº 000017-370/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 29/2021 - GRUPO DE TRABALHO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por
intermédio dos Promotores de Justiça do Grupo de Trabalho - eixo saúde, com atribuição para atuar nas medidas de enfrentamento ao COVID
(portarias nº 866/2020 e 928/2020), nos termos do art. 129, inc. VI, da Constituição Federal, do art. 26, incisos I e II, da Lei n. 8.625/93 e do art.
8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127, da
Constituição Federal;
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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 em 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, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que 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 a alta escalabilidade viral do COVID-19, exigente de infraestrutura hospitalar (pública ou privada) adequada, com leitos
suficientes e composta com aparelhos respiradores em quantidade superior à população em eventual contágio, o que está fora da realidade de
qualquer centro médico deste Estado;
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 que o art. 2º, I, do Decreto nº 19.445, de 26 de

janeiro de 2021 estabelece que "ficarão suspensas as atividades que envolvam

aglomeração, eventos culturais, atividades esportivas e sociais, bem como o

funcionamento de boates, casas de shows e quaisquer tipos de estabelecimentos que

promovam atividades festivas, em espaço público ou privado, em ambiente fechado ou

aberto, com ou sem venda de ingresso", bem como o inciso II dispõe que "bares e

restaurantes só poderão funcionar até as 23h, vedada a utilização de som ambiente,

seja através de música ao vivo, som mecânico ou instrumental";

CONSIDERANDO que a adoção de medidas preventivas à

contaminação por doença de propagação coletiva deve ser exigida pelo Poder Público,
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no Estado do Piauí, até o dia 26 de janeiro de 2021, 156.875 pessoas, bem
como levado a óbito outros 3.031 piauienses;
CONSIDERANDO que o art. 1º, do decreto supracitado, dispõe que

"fica suspensa em todo o Estado a realização de festas ou eventos comemorativos do

carnaval, incluindo prévias carnavalescas e similares, em ambientes abertos ou

fechados, promovidos por entes públicos ou pela iniciativa privada".
CONSIDERANDO que o Decreto nº 19.445, de 26 de janeiro de 2021, dispõe sobre as medidas sanitárias a serem adotadas no período do
carnaval voltadas para o enfrentamento da covid-19, o qual deverão vigorar até o dia 21 de fevereiro de 2021;
CONSIDERANDO que o art. 1º, do decreto supracitado, dispõe que "fica suspensa em todo o Estado a realização de festas ou eventos
comemorativos do carnaval, incluindo prévias carnavalescas e similares, em ambientes abertos ou
fechados, promovidos por entes públicos ou pela iniciativa privada".
CONSIDERANDO que o art. 2º, I, do Decreto nº 19.445, de 26 de janeiro de 2021 estabelece que "ficarão suspensas as atividades que
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envolvam aglomeração, eventos culturais, atividades esportivas e sociais, bem como o funcionamento de boates, casas de shows e quaisquer
tipos de estabelecimentos que promovam atividades festivas, em espaço público ou privado, em ambiente fechado ou aberto, com ou sem
venda de ingresso", bem como o inciso II dispõe que "bares e restaurantes só poderão funcionar até as 23h, vedada a utilização de som
ambiente, seja através de música ao vivo, som mecânico ou instrumental";
CONSIDERANDO que a adoção de medidas preventivas à contaminação por doença de propagação coletiva deve ser exigida pelo Poder
Público, que, nos termos do art. 196 da CF, deve garantir o direito à saúde de todos "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";
que, nos termos do art. 196 da CF, deve garantir o direito à saúde de todos "mediante

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e

recuperação";
CONSIDERANDO que a promoção de eventos que contam com a participação de diversos cidadãos que, em sua maioria, não respeitam o
distanciamento social e não usam máscaras ou as utilizam de forma irregular, inaceitavelmente, expõem
1) Que expeça, caso ainda não tenha feito, decreto para

regulamentar, em âmbito local, a suspensão de festas ou eventos comemorativos do

carnaval, incluindo prévias carnavalescas e similares, em ambientes abertos ou

fechados, promovidos por entes públicos ou pela iniciativa privada, nos termos do

Decreto nº 19.445, de 26 de janeiro de 2021, ou adequá-lo, se já expedido em termos

diversos, inclusive estipulando multa, para fins de maior efetividade das medidas, se

já não se encontrarem previstas;

2) Que a Vigilância Sanitária do Município de Paquetá-PI reforce a

fiscalização em relação às seguintes proibições: aglomeração de pessoas; consumo de

bebidas em locais públicos nos dias 30 e 31 de janeiro e nos dias 06, 07, 13, 14, 20 e 21

de fevereiro de 2021, conforme dispõe o art. 3º, § 2º, do Decreto nº 19.445, de 26 de

janeiro de 2021:

a) e PROMOVA ampla publicidade da vedação a realização de

festas ou eventos comemorativos do carnaval, incluindo prévias

carnavalescas e similares, em ambientes abertos ou fechados,

promovidos por entes públicos ou pela iniciativa privada no
a população a um cenário de risco, a despeito da vigência de normas higienicossanitárias, num momento em que se exige um esforço coletivo
para frear a pandemia do novo coronavírus;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado
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pela agente ministerial adiante subscrita, no exercício de suas atribuições legais, resolve

RECOMENDAR ao MUNICÍPIO de PAQUETÁ-PI, em cumprimento às disposições

de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e

outras com ela convergentes:
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 MUNICÍPIO de PAQUETÁ-PI, em
cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela
convergentes:
1) Que expeça, caso ainda não tenha feito, decreto para regulamentar, em âmbito local, a suspensão de festas ou eventos
comemorativos do carnaval, incluindo prévias carnavalescas e similares, em ambientes abertos ou fechados, promovidos por entes
públicos ou pela iniciativa privada, nos termos do Decreto nº 19.445, de 26 de janeiro de 2021, ou adequá-lo, se já expedido em
termos diversos, inclusive estipulando multa, para fins de maior efetividade das medidas, se já não se encontrarem previstas;
2) Que a Vigilância Sanitária do Município de Paquetá-PI reforce a fiscalização em relação às seguintes proibições: aglomeração de pessoas;
consumo de bebidas em locais públicos nos dias 30 e 31 de janeiro e nos dias 06, 07, 13, 14, 20 e 21 de fevereiro de 2021, conforme dispõe o
art. 3º, § 2º, do Decreto nº 19.445, de 26 de janeiro de 2021:
a) e PROMOVA ampla publicidade da vedação a realização de festas ou eventos comemorativos do carnaval, incluindo prévias
carnavalescas e similares, em ambientes abertos ou fechados, promovidos por entes públicos ou pela iniciativa privada no
Município de Paquetá-PI, usando de todos os meios disponíveis

(rádio/TV/Mídias Sociais...);

b) LAVRE, em caso de descumprimento, os respectivos autos de

infração e aplicar as multas previstas.

Fixa-se o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento,

para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente recomendação,

devendo encaminhar à esta Promotoria de Justiça de Picos as providências tomadas e a

documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Município de Paquetá-PI, usando de todos os meios disponíveis (rádio/TV/Mídias Sociais...);
b) LAVRE, em caso de descumprimento, os respectivos autos de infração e aplicar as multas previstas.
Fixa-se o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da
presente recomendação, devendo encaminhar à esta Promotoria de Justiça de Picos 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.
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.
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Picos/PI, 2 de fevereiro de 2021.
Itanieli Rotondo Sá
Promotora de Justiça
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