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1. COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
[]

1.1. RESOLUÇÃO CPJ/PI 15712
RESOLUÇÃO CPJ/PI nº 01, de 15 de fevereiro de 2021
Altera a Resolução CPJ/PI Nº 03/2018, que "Dispõe sobre a distribuição das atribuições dos órgãos de execução de primeiro grau do Ministério
Público do Estado do Piauí".
O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais
previstas no art. 33, §2º da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993 e no art. 23, § 2º da Lei nº 8.625/93;
CONSIDERANDO a necessidade de redefinir as atribuições dos órgãos de execução da cidade de Teresina, visando à eficiência das funções
ministeriais;
CONSIDERANDO as deliberações votadas na 3ª Sessão Deliberativa Extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, realizada no dia 15
de fevereiro de 2021;
RESOLVE:
Art. 1º. Os incisos VI e VII do art. 19 da Resolução CPJ nº 03, de 10 de abril de 2018, passam a vigorar com a seguinte redação:
Seção I
Dos Núcleos de Promotorias de Justiça de Teresina
Art. 19. (...)
VI - Núcleo de Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania e do Meio Ambiente, integrado pela 12ª, 24ª, 28ª, 29ª, 31ª, 32ª, 33ª, 38ª e 49ª
Promotorias de Justiça e pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí-PROCON, totalizando 10
(dez) órgãos de execução; (Redação dada pela Resolução CPJ nº 04/2018)
VII - Núcleo de Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa integrado pela 34ª, 35ª, 36ª, 42ª e 44ª
Promotorias de Justiça, totalizando 05 (cinco) Promotorias de Justiça;
Art. 2º. O art. 35 da Resolução CPJ nº 03/2018 passa a vigorar com as seguintes alterações:
Seção VI
Das Promotorias de Justiça do Núcleo da Defesa da Cidadania e do Meio Ambiente
Art. 35.
(...)
III - 28ª Promotoria de Justiça, atuar nos processos judiciais, participar de audiências judiciais e extrajudiciais, instaurar e instruir procedimentos
preparatórios, inquéritos civis e promover as medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas relativas aos direitos e interesses de pessoas com
deficiência e idosas, de forma concorrente com a 33ª Promotoria de Justiça; (NR)
(...)
X - 33ª Promotoria de Justiça: atuar nos processos judiciais, participar de audiências judiciais e extrajudiciais, instaurar e instruir procedimentos
preparatórios, inquéritos civis e promover as medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas relativas aos direitos e interesses de pessoas com
deficiência e idosas, de forma concorrente com a 28ª Promotoria de Justiça; (AC)
Art. 3º. O caput do art. 36 da Resolução CPJ nº 03, de 10 de abril de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 36. As 34ª, 35ª, 36ª, 42ª e 44ª Promotorias de Justiça, integrantes do Núcleo de Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da
Probidade Administrativa, possuem atribuições concorrentes, por distribuição equitativa, para atuar: (NR)
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
SESSÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,
Teresina, 15 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça
ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MARQUES
Procuradora de Justiça
ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO
Procurador de Justiça
IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
Procuradora de Justiça
ANTONIO IVAN E SILVA
Procurador de Justiça
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora de Justiça
ROSÂNGELA DE FÁTIMA LOUREIRO MENDES
Procuradora de Justiça
CATARINA GADELHA MALTA DE MOURA RUFINO
Procuradora de Justiça
LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO
Procuradora de Justiça
HOSAIAS MATOS DE OLIVEIRA
Procurador de Justiça
FERNANDO MELO FERRO GOMES
Procurador de Justiça
JOSÉ RIBAMAR DA COSTA ASSUNÇÃO
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MOURA BORGES CAMPOS
Procuradora de Justiça
RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO
Procuradora de Justiça
ARISTIDES SILVA PINHEIRO
Procurador de Justiça
ZÉLIA SARAIVA LIMA
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Procuradora de Justiça
LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
Procurador de Justiça
CLOTILDES COSTA CARVALHO
Procuradora de Justiça
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Procurador de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ15695
PORTARIA PGJ/PI Nº 304/2021
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 611/16,
RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO, titular da 18ª Procuradoria de Justiça, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 14ª Procuradoria de Justiça, de 16 de fevereiro a 17 de março de 2021, em razão das férias da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 12 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 305/2021
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,
CONSIDERANDO as informações constantes nos autos do Processo SEI nº 19.21.0422.0000366/2021-79,
RESOLVE
NOMEAR os candidatos aprovados no 9ª Processo Seletivo de Estagiários do Ministério Público do Estado do Piauí, realizado em março de
2019, conforme Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem enviar os documentos exigidos no Edital de Abertura nº 14/2019 para a Seção de Estágios, por e-mail
(estagiariosmp@mppi.mp.br) até o dia 19 de fevereiro de 2021;
ANEXO ÚNICO
Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: DIREITO
198

0719

STANISLAW DIMITRI GONÇALVES ANDRADE

199

0357

ANA BEATRIZ DIAS ALMEIDA

200

0278

ISABELLE MOREIRA NUNES BARBOSA

201

0119

MARIELLA SOUSA SILVA

202

0642

MARYANE DE CARVALHO RODRIGUES

203

0165

ISIS VITÓRIA MARQUES PEREIRA FERREIRA

204

1010

NAYARA FIGUEREDO CANTANHEDE

205

0227

ANA MARIELLE DE SOUSA CARVALHO

206

1205

MATEUS DE CARVALHO LIMA

207

0606

ADAM SMYTH DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: ADMINISTRAÇÃO
038

0640

ÍTALO BENEDITO DE SOUSA MORAES

039

1151

MARINA SANTOS DE ARAUJO

Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: ARQUITETURA
006

0528

GIOVANNA NEVES LIMA

Local de estágio: CORRENTE- PI
Área de Estágio: DIREITO
007

0091

ANA BEATRIZ MARÇAL MARQUES

Local de estágio: PARNAÍBA - PI
Área de Estágio: DIREITO
028

1453

FILIPE MARTINS FONSECA

Local de estágio: PIRACURUCA - PI
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Área de Estágio: DIREITO
006

1693

MAYRA GABRIELE BRITO DE CARVALHO

Local de estágio: PIRIPIRI - PI
Área de Estágio: DIREITO
015

0641

CRISTINA SANTOS FREITAS

016

1161

ANA CLARA FERNANDES NUNES

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 12 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 306/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0001369/2021-42,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE FEVEREIRO/2021
(Audiência de Custódia)
SEDE: BOM JESUS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

13

Promotoria de Justiça de Cristino Castro

Luana Cristina Barbosa Rocha*

14

Promotoria de Justiça de Cristino Castro

Luana Cristina Barbosa Rocha*

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 12 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 307/2021
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,
CONSIDERANDO as informações constantes nos autos do Processo SEI nº 19.21.0422.0000366/2021-79,
RESOLVE
NOMEAR os candidatos aprovados no 1º Processo Seletivo de Estagiários de Pós-Graduação do Ministério Público do Estado do Piauí, realizado
em maio de 2019, conforme Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem enviar os documentos exigidos no Edital de Abertura nº 14/2019 para a Seção de Estágios, por e-mail
(estagiariosmp@mppi.mp.br) até o dia 19 de fevereiro de 2021;
ANEXO ÚNICO
Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: PÓS-GRADUAÇÃO
042

0326

ALDENORA LÚCIA CARVALHO ANGELIN

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 12 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 308/2021
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, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018,
CONSIDERANDO o despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0001333/2021-44,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR, titular da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar no
Procedimento Preparatório nº 52/2015 (SIMP nº 001135-019/2015), em razão de impossibilidade de atuação dos Promotores de Justiça com
atuação na 35ª e 36ª Promotorias de Justiça de Teresina, revogando-se a Portaria PGJ nº 427/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 309/2021
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, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018,
CONSIDERANDO o despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0001333/2021-44,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA, titular da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar no
Procedimento Preparatório (SIMP nº 000083-172/2017), em trêmite na 24ª Promotoria de Justiça de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 310/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação contida no OFÍCIO - 0054911 - CPPT, da Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, bem como o despacho contido no
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Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0014.0001206/2021-09,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor THYAGO JOSÉ PEREIRA JANUÁRIO, Coordenador de Perícias e Pareceres Técnicos, matrícula nº 256, para realizar
procura por imóvel a ser alugado para futura sede da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão, dia 15 de fevereiro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 311/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0005585/2020-65,
RESOLVE:
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL à servidora CELIANE AZEVEDO DA FONSECA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 358, da Classe A, Padrão 03, para a Classe B, Padrão 04 de sua carreira, conforme artigos 16 e 17
da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 01 de dezembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 312/2021
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 as Portarias PGJ nº 293/2021 e nº 293/2021,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ITANIELI ROTONDO SÁ, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Picos, para, sem prejuízo de suas funções,
responder pela 1ª Promotoria de Justiça de Picos, bem como pelas atribuições junto ao o Grupo Regional das Promotorias Integradas de Picos
no Acompanhamento do COVID-19, nos dias 16, 17, 18, 19, 22, 23 e 24 de fevereiro de 2021, em razão do afastamento da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 15 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 313/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER ao servidor FRANCISCO FERNANDO ALVES VIANA, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15722, lotado junto à1ª
Promotoria de Justiça de Cristino Castro/PI, 03 (três)dias de folga, em razão de atuação em regime deplantão em matéria eleitoral, para serem
fruídos nos dias 15, 16 e 19 de fevereiro de 2021, permanecendo 03 (três) dias para momento oportuno.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 42ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI15691
PORTARIA Nº 002/2021
INQUÉRITO CIVIL 01/2021
Converte a Notícia de Fato em Inquérito Civil com finalidade de investigar possíveis irregularidades na Secretaria de Saúde do Piauí no
que tange a crise de desabastecimento de fármacos e descumprimento de medidas judiciais.
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 o recebimento do Ofício 12ª PJ Nº 1.727/2020, que noticiou uma "crise de desabastecimento de medicamentos" no âmbito do
Estado do Piauí, bem como o descumprimento, por parte da SESAPI, das medidas liminares proferidas nas ações civis públicas de números
0813457-61.2020.8.18.0140, 0813526-93.2020.8.18.0140 e 0813893-20.2020.8.18.0140;
CONSIDERANDO que o direito à saúde tem fundamento constitucional, sendo,
ainda, concomitantemente, um direito de todos e um dever do Estado e que nos termos do art. 196 da CRFB/88, tal direito é concretizado através
da elaboração de políticas públicas e deve ser garantido de forma universal e igualitária a toda população;
CONSIDERANDO que a conduta consistente em desobedecer a ordens judiciais afronta não apenas princípios basilares da administração
pública - notadamente os princípios da legalidade e da moralidade administrativas -, mas também a própria estrutura democrática de Estado;
CONSIDERANDO que a atuação, em desconformidade com os dispositivos legais, caracteriza conduta ímproba, nos termos do art. 11 da Lei n.
8.429/92, independentemente da ocorrência de prejuízo efetivo ao patrimônio público;
CONSIDERANDO a necessidade de maiores elementos quanto aos fato ssupracitados;
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 000220-344/2020 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 Tailanna Ráugylla de Carvalho Moura, 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.
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Comunique-se ao Centro Operacional de Apoio e Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Teresina, 12 de fevereiro de 2021
LUÍSA CYNOBELLINA A. LACERDA ANDRADE
Promotora de Justiça

3.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI15692
Procedimento Administrativo n.º 01/2021 SIMP: 000018-174/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 01/2020, instaurado por meio da Portaria n.º
02/2021, com a finalidade de averiguar a adoção de medidas quanto a suposta violação a direitos individuais indisponíveis do recém-nascido de
inicias F.A, filho de Sara Carvalho.
Após a devida instauração do ato, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) encaminhou relatório psicossocial
informando que Sara Carvalho e Maria de Fátima não possuíam nenhuma condição social e psicológica para cuidar da criança.
Adiante, foi ajuizada ação de destituição do poder familiar com pedido de liminar de suspensão do poder e colocação em acolhimento
institucional, e posteriormente, em pesquisa informatizada realizada, constatou-se que o recém-nascido foi entregue ao Conselho Tutelar e
encaminhado ao abrigo.
Síntese do essencial. Fundamentação.
Em virtude do ajuizamento de ação de destituição do poder familiar e o abrigamento do recém-nascido, verifica- se que o presente Procedimento
Administrativo atingiu o seu objetivo, não se vislumbrando outras providências a serem adotadas no presente caso, sendo o arquivamento
medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução n.º 174/2017 do CNMP.
Em razão do disposto no art. 13, § 2.º, da Resolução n.º 174/2017, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, com cópia desta decisão.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 08 de fevereiro de 2021.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 52/2020
SIMP: 000215-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 52/2020, instaurado por meio da Portaria n.º
74/2020, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar as políticas públicas e ações em assistência social ligadas ao cenário epidemiológico durante
o período da pandemia do COVID-19, vinculadas a Rede de Proteção Socioassistencial no município de São João da Fronteira/PI.
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, expediu-se a Recomendação Ministerial n.º 48/2020 (ID n.º 31284273),
destinada ao município de São João da Fronteira/PI, recomendando-se, em síntese, a realização de medidas que garantam a ampla publicidade
e acesso da população ao auxílio emergencial.
Em resposta, mediante ofício n.º 060/2020 (ID n.º 31309946), o município informou que a Secretaria de Ação Social já vem adotando as
providências pertinentes informadas no aludido instrumento recomendatório, sendo, portanto, acatada na sua integralidade.
Adiante, foi realizada busca em sistemas informatizados com vias a aferir a publicação da Recomendação Ministerial n.º 48/2020 no Diário Oficial
do Município, sendo juntada cópia ao ID n.º 31315764.
Posteriormente, este Órgão Ministerial requisitou, por intermédio do ofício n.º 270/2020 (ID n.º 31421515), informações quanto a forma que se
deu a publicidade ao cadastramento da população beneficiária, bem como lista nominal das pessoas as quais a secretaria solicitou o auxílio
emergencial.
Por meio do ofício n.º 080/2020 (ID n.º 31505955), o município respondeu que foram disponibilizados técnicos para atendimento ao público, na
sede da Secretaria de Ação Social, para esclarecimento de eventuais dúvidas e inconsistência de cadastro. Ademais, esclareceu que o
encaminhamento dos auxílios emergenciais se deu com base nos dados já existentes no cadastro do Cad-único, sem a necessidade da
intervenção da referida secretaria para tanto.
Ainda, em atenção à requisição ministerial, o município informou que a Secretaria de Ação Social deu publicidade ao cadastramento da
população beneficiária do auxílio emergencial por meio de anúncio na Rádio Imperial FM, distribuição de panfleto informativo e divulgação nas
redes sociais via internet.
Por fim, requisitou-se relação nominal dos pedidos de auxílio emergencial realizados pela Secretaria de Ação Social. Em resposta, o município
ratificou que apenas prestou esclarecimento de dúvidas e orientação sobre os procedimentos de realização do cadastro no aplicativo Auxílio
Emergencial, sem a necessidade de intervenção da Secretaria para realização dos cadastros destes.
Síntese do essencial.
Fundamentação.
Diante do exposto, considerando o acatamento da Recomendação Ministerial n.º 48/2020, conforme documentos acostados aos autos, e sem
constatação de irregularidades no trâmite do presente procedimento, verifica-se que o presente atingiu o seu objetivo, não se vislumbrando outras
providências a serem adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução n.º 174/2017 do CNMP.
Em razão do disposto no art. 13, § 2.º, da Resolução n.º 174/2017, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, com cópia desta decisão.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 11 de fevereiro de 2021.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo n.º 108/2020
SIMP: 000078-174/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Procedimento Administrativo n.º 108/2020, instaurado com o objetivo de
verificar suposta situação de vulnerabilidade dos idosos Estevão Neres de Araújo e Maria Osmina Gomes de Araújo, decorrente de violência
perpetrada por seu filho, Leonardo Gomes de Araújo, alcoólatra e portador de esquizofrenia paranoide (CID 10 F20.0).
O presente procedimento originou-se a partir de Ficha de Atendimento subscrita pelo Sr. Estevão Neres de Araújo (fl. 03) e abaixo-assinado (fl.
04), nos quais consta que o Sr. Leonardo Gomes de Araújo, em decorrência do transtorno esquizofrenia paranoide (CID 10 F20.0) e do uso de
bebidas alcoólicas, apresenta comportamento agressivo, agride vizinhos, danifica o patrimônio destes, bem como comete atos de violência contra
seus pais, Estevão Neres de Araújo e Maria Osmina Gomes de Araújo, pessoas idosas.
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Em sede de diligências iniciais, determinou-se a expedição de ofício ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social/CREAS (fls.
13) e Centro de Atendimento Psicossocial/CAPS (fls. 14) do município de Piracuruca/PI para realização de relatório social sobre o presente caso.
Adiante, juntou-se o Boletim de Ocorrência n.º 010834/2020 (fl. 16/18), registrado pelo Sr. Estevão em desfavor do filho, ora noticiado.
Posteriormente, atendendo à solicitação ministerial, os referidos órgãos encaminharam relatórios, os quais foram devidamente juntados em ID's
n.º 31183574 e n.º 1162402, corroborando o relatado na citada ficha de atendimento, que deflagrou o presente.
Por meio dos ofícios n.º 774/2020 (ID n.º 31714016) e n.º 775/2020 (ID n.º 31699848), requisitou-se, respectivamente, ao CAPS e à Secretária
Municipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social de Piracuruca/PI informações sobre a participação do referido paciente nas consultas, bem
como relatório social atualizado sobre o caso.
Em resposta, o CAPS apresentou cópia do prontuário do noticiado (ID n.º 31802354) e a aludida secretaria apresentou o relatório requisitado (ID
n.º 31802354).
Ulteriormente, em atenção à requisição ministerial, foi apresentado relatório atualizado (ID n.º 32141029), datado de novembro de 2020,
conclusivo no sentido de que a situação de vulnerabilidade dos idosos ainda persiste, em razão do comportamento violento do noticiado quando
ingere bebidas alcoólicas.
Por fim, encaminhou-se, mediante ofício n.º 1351/2020 (ID n.º 32206460), cópia integral do presente procedimento à Defensoria Pública, para
que seja providenciada Ação de Interdição em face do noticiado, e/ou outras providências que entender pertinentes.
Síntese do essencial.
Fundamentação.
Diante do exposto, com a adoção de todas as medidas pertinentes necessárias ao caso, verifica-se que o presente atingiu o seu objetivo, não se
vislumbrando outras providências a serem adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução n.º 174/2017 do CNMP.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, com cópia desta decisão.
Cientifique-se o noticiante.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 11 de fevereiro de 2021.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

3.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI15693
PORTARIA Nº 17/2021
Visto em correição.
Ref. NF nº 67/2020
SIMP n° 603-161/2020
OBJETO: Apurar suposta utilização indevida de praça pública como estacionamento privado, no Município de Esperantina/PI.
O Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Esperantina/PI, no uso de suas atribuições legais, em
vista do disposto no art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei n. 8.625/1993 - Lei Orgânica do Ministério Público;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, conforme preconiza o artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores a sanções administrativas e penais, sem prejuízo da obrigação de reparar os danos causados;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (artigo 225, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público garantir o respeito aos direitos fundamentais assegurados na legislação, além
de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a defesa do meio ambiente;
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 CF);
CONSIDERANDO que o artigo 3º, incisos II a IV, da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1.981, conceituam degradação ambiental, poluição
e poluidor como sendo "II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente; III - poluição, a
degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da
população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições
estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; IV - poluidor, a
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;"
CONSIDERANDO informações iniciais colhidas no bojo da Notícia de Fato nº 67/2020 dando conta de possíveis irregularidades na utilização da
Praça Pública Noeme Lages, localizada no Município de Esperantina/PI para estacionamento de veículos de empresa privada, condutas estas
supostamente praticadas pelas empresas Posto Amorim e loja de automóveis Amorim Veículos;
CONSIDERANDO que o prazo para conclusão da NOTÍCIA DE FATO, outrora instaurada por esta Promotoria de Justiça, previsto no art. 3º da
Resolução 174/2017 do CNMP, já escoou, sem que tenha sido possível a sua conclusão;
CONSIDERANDO que os fatos devem ser averiguados para que sejam tomadas eventuais medidas pertinentes;
RESOLVE, com fundamento no art. 2º, § 4º da Resolução nº 23/2007-CNMP, CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO para investigar e apurar as condutas narradas nesta Portaria, determinando as seguintes diligências:
01) Registre-se no sistema SIMP elivro próprio.
02) Autue-se as peças já existentes, renumerando-as.
03) Encaminhe-se a presente Portaria à Secretaria Geral do Ministério Público para publicação no Diário Oficial, comunique-se ao Conselho
Superior do Ministério Público;
04)Considerando mudança de gestão municipal do Município de Esperantina/PI e informações prestadas pelos Noticiados (ID. 32364718 e
32364852), OFICIE-SE o Município de Esperantina para que seja cientificado da presente denúncia e manifestação dos Demandados, e, no
prazo de 10 (dez) dias corridos, informe quais as medidas administrativas, derivadas do seu poder de polícia, serão, porventura, aplicadas ao
caso.
Nomeio a servidoraStéfaniPortela Gomes para secretariar os trabalhos.
As informações e documentações solicitadas deverão ser encaminhadas, no prazo de 10 (dez) dias corridos, para o e-mail:
segunda.pj.esperantina@mppi.mp.br.
À Secretaria da 2ª Promotoria de Justiça para realizar o encaminhamento da presente Portaria aos destinatários, acompanhado de documentos
de ID. 2970265, ID. 32364718 e ID. 32364852.
Cumpra-se.
Esperantina/PI, 10 de fevereiro de 2021.
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(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA
Praça Diógenes Rebêlo, nº 338, Centro, CEP 64.180-000 - Fone: (0xx)86-3383-1301
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 07/2021
SIMP Nº 000083-161/2020
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça signatário, promove o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento administrativo, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Cuida-se de procedimento administrativo instaurado em razão de Relatório Social encaminhado pelo CREAS de Esperantina/PI, noticiando
suposta situação de vulnerabilidade vivenciada pelo idoso A. da S. O., fls. 03/10.
CREAS Local e Secretaria Estadual de Assistência Social do Piauí foram acionados a fim de providenciarem o acolhimento do idoso em
Instituição de Longa Permanência, conforme docs. de ID. 31095877, 31095929, 31599419, 31600111 e 32442586.
ID. 32442768, o CREAS de Esperantina/PI encaminhou ofício n° 07/2021 comunicando o falecimento do sr. A. da S. O., conforme certidão de
óbito anexa.
É o relatório.
Fundamento.
Considerando o falecimento do senhor A. da S. O., não mais persiste situação que justifique a tomada de medidas por esta Promotoria,
ocorrendo perda do objeto.
Isto posto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos, comunicando a decisão ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público
do Estado do Piauí, via meio eletrônico.
Deixo de notificar o noticiante, nos termos do art. 4º, § 2º da Resolução CNMP nº 174/2017, em razão do presente procedimento ter sido
instaurado por dever de ofício.
CIENTIFIQUE-SE o CREAS de Esperantina/PI dos termos do presente arquivamento.
Publique-se a presente promoção de arquivamento no Diário Oficial do MPPI, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social,
realizadas as alterações necessárias a fim de resguardar a identidade do idoso.
Escoado o prazo de interposição de recurso administrativo, certifique a Secretaria tal circunstância.
Após, promova o arquivamento do procedimento administrativo no sistema SIMP, com o arquivamento físico dos autos e baixa em livro próprio.
Havendo recurso, conclusos os autos para reconsideração.
Esperantina (PI), 12 de fevereiro de 2021.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina/PI

3.4. 10ª ZONA ELEITORAL - PICOS15694
NOTÍCIA DE FATO ELEITORAL SIMP N. 000290-318/2020
NTERESSADO (A): representação sigilosa/anônima
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato apresentada por representação anônima no âmbito da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí
(Representação n. 3899/2020), informando sobre compras de votos na cidade de Picos/PI pela pessoa de Afonsinho, ocupante do cargo de
vereador e candidato à reeleição neste Município. A infração eleitoral (tipificada no artigo 299 do Código Eleitoral) teria ocorrido no dia
12/11/2020, sem hora precisada, nesta cidade, quando o representado, na condição de candidato, supostamente entregou aos eleitores
Sebastiana Costa Paiva, Welton Paiva de Sousa, Raimundo Borges de Paiva e a outros não identificados (seis pessoas no total), valendo-se de
interposta pessoa, carradas de areia e quantia em dinheiro visando a obter seus votos. Foram apresentados documentos consistentes fotografias
e áudio.
Realizada pesquisa, verificou-se que o representado foi indicado como candidato a vereador de Picos pelo Partido MDB, tendo sido deferido o
registro de sua candidatura. Observou-se, ainda, que a presente representação não traz elementos probatórios indispensáveis para o exercício
responsável da ação penal pelo Ministério Público Eleitoral, cabendo, nos moldes do artigo 356, § 2°, do Código Eleitoral, a requisição de
instauração de procedimento policial para a necessária apuração dos fatos.
Ocorre que, com fulcro nestes autos, em 14-11-2020, foi instaurado inquérito policial - IPL n° 2020.0113332 pela Polícia Federal, para apurar
possível(is) ocorrência(s) prevista(s) no(s) Art. 299 - Lei 4.737/1965 - Código Eleitoral, além de outras que porventura forem constatadas no curso
da investigação, conforme
documentação anexa (ID 32082093), nada justificando a continuidade de diligências no âmbito deste procedimento.
Não há, portanto, ao nosso sentir, necessidade nem se vislumbra a adoção de outras medidas que possam ser tomadas no momento para
prevenir ou reparar qualquer direito, esgotando-se as providências a serem tomadas no momento pelo Ministério Público no caso em comento.
Ressalte-se, por oportuno, que assim que encaminhado o Inquérito Policial, as medidas devidas serão de pronto adotadas.
Assim sendo, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, na forma do art. 56, I, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019 e do art. 4º da
Resolução n. 174/2017 do CNMP.
Dispensada a notificação do representante sobre esta decisão de arquivamento, por se tratar de notícia de fato anônima (art. 56, § 3º, da mesma
norma), cientifique-se a Ouvidoria do MPPI.
Publique-se.
Após os registros de praxe, arquive-se.
Picos, 12 de fevereiro de 2021.
ANTONIO CESAR GONCALVES
Assinado de forma digital por ANTONIO CESAR GONCALVES BARBOSA:55274706304
BARBOSA:55274706304 Dados: 2021.02.12 12:43:16
-03'00'
Antônio César Gonçalves Barbosa Promotor Eleitoral

3.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA-PI15696
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 08/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/Promotoria de Justiça de Batalha, por intermédio de seu agente signatário, na defesa do
meio ambiente natural, 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 e;
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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 administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme o art. 37, caput, da
Constituição da República;
CONSIDERANDO que a violação aos princípios da Administração Pública e o dano ao patrimônio público material poderá ensejar a
responsabilização do agente público por ato de improbidade administrativa, conforme preconiza o artigo 10 e 11 da Lei 8.429/92;
CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO o Inquérito Civil registrado sob o SIMP 000093-164/2017, instaurado com a finalidade de apurar irregularidades referentes aos
seguintes pontos: lotação definitiva de servidores efetivos, implantação do PISAN 2014/2015 e adequação de gastos com pessoal ao limite da Lei
de Responsabilidade Fiscal no âmbito do município de Batalha-PI;
CONSIDERANDO a necessidade de se colher elementos de convicção sobre a irregularidade quanto a lotação definitiva de servidores efetivos, a
fim de se verificar a existência de conduta lesiva aos princípios administrativos ou ao erário;
CONSIDERANDO a Resolução n° 023, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina a instauração e
tramitação do Inquérito Civil e Procedimento Preparatório;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, na forma dos parágrafos 4º a 7º do art. 2º da Resolução CNMP nº 23, de 17 de
setembro de 2007, e Resolução nº. 001, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores do Ministério público do Estado do Piauí, a fim de
apurar irregularidade quanto a lotação definitiva de servidores efetivos no município de Batalha-PI, determinando as seguintes providências:
1) Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Marco Antonio Oliveira Fontinele ou eventual servidor substituto em casos
de licenças, férias ou impedimentos;
2) Ciência ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção - CACOP/MPPI;
3) Seja procedido o arquivamento de cópia da portaria em pasta própria, observadas as anotações de praxe em livro próprio;
4) A remessa de cópia da presente portaria à PGJ, para publicação em órgão Oficial (Diário do Ministério Público e Diário dos Municípios),
afixando-a no local de costume;
Após realização das diligências supra, retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Batalha-PI, 17 de dezembro de 2020.
Silas Sereno Lopes
Promotor de Justiça¹
¹Promotor Promotoria de Justiça de Barras, respondendo cumulativamente pela PJ de Batalha/PI, conforme Portaria PGJ/PI nº 2694/2018, de 15
de outubro de 2018
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 36/2020
Objeto: converter Notícia de Fato em Procedimento Administrativo, instaurado com o objetivo de apurar notícia de possível situação de risco
vivenciada pela menor de iniciais L. dos S. F, em razão de atos praticados pela Sra. Zilmar Lima dos Santos, segundo relatórios apresentados
pelo Conselho Tutelar e CRAS do Morro do Chapéu-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ Promotoria de Justiça de Batalha, por intermédio de seu agente signatário, 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), e:
CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público, como defensor da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, zelar pelo integral cumprimento da Constituição da República;
CONSIDERANDO as disposições constantes nos artigos 4º e 201, ambos da Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), bem como
no art. 227, da Constituição Federal, que asseguram à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação, por parte da família, da
sociedade e do Poder Público, de todos os direitos fundamentais garantidos na própria Constituição Federal e no ECA;
CONSIDERANDO que o art. 8° da Resolução 174/2017 do CNMP determina que "o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a: I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II - acompanhar e
fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; IV embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil";
CONSIDERANDO que o art. 7º, da Lei nº 8.069/90, garante à criança e ao adolescente o direito à proteção da vida, da saúde, mediante a
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento harmonioso, em condições dignas de existência;
CONSIDERANDO que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação aos direitos da criança e do adolescente, conforme previsto
no art. 70, do Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO por fim, que por força do art. 201, incisos VI e VIII, da Lei nº 8.069/90, compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito
aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, inclusive a
instauração de procedimentos administrativos;
CONSIDERANDO que o procedimento extrajudicial em epígrafe foi instaurado com o objetivo de apurar a notícia da possível situação de risco
vivenciada pela menor de iniciais L. dos S. F, em razão .de atos praticados pela sua genitora, a Sra. Zilmar Lima dos Santos, segundo relatórios
apresentados pelo Conselho Tutelar e CRAS do Morro do Chapéu-PI;
CONSIDERANDO o Relatório elaborado pelo Conselho Tutelar do Município de Morro do Chapéu do Piauí-PI, informando o interesse da senhora
Rosimaira dos Santos Paiva, filha da senhora Zilmar Lima dos Santos Ferreira, em ficar com a guarda dos seus irmãos;
CONSIDERANDO o lapso temporal entre a instauração da Notícia de Fato nº 000248-164/2020 até a presente data sem que as investigações
tenham sido concluídas e havendo necessidade de diligências;
RESOLVE:
Converter os autos da Notícia de Fato nº 000248-164/2020 em Procedimento Administrativo, procedendo-se as anotações em livro próprio e
demais providências de costume, determinando, desde logo:
a) Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Marco Antonio Oliveira Fontinele ou eventual servidor substituto em casos
de licenças, férias ou impedimentos;
b) A remessa de cópia da presente portaria à PGJ, para publicação em órgão Oficial (Diário do Ministério Público e Diário dos Municípios),
afixando-a no local de costume;
c) Seja dada ciência ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ/MPPI;
d) Seja expedido novo ofício ao CREAS, solicitando a elaboração de relatório social sobre o caso em exame.
Batalha-PI, 11 de dezembro de 2020.
Silas Sereno Lopes
Promotor de Justiça¹
¹Promotor Promotoria de Justiça de Barras, respondendo cumulativamente pela PJ de Batalha/PI, conforme Portaria PGJ/PI nº 2694/2018, de 15
de outubro de 2018
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 38/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ Promotoria de Justiça de Batalha, por intermédio de seu agente signatário, no uso das
Página 9

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 806 Disponibilização: Segunda-feira, 15 de Fevereiro de 2021 Publicação: Terça-feira, 16 de Fevereiro de 2021

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), e:
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (art. 127, Constituição da República Federativa do Brasil);
CONSIDERANDO que o art. 8° da Resolução 174/2017 do CNMP determina que "o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a: I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II - acompanhar e
fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; IV embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO a necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
CONSIDERANDO a 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 111 da CF, pelo art. 8º, § 1º da Lei 7.347/85 para promover
o inquérito civil para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 225, estabelece 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".
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no parágrafo 3º, do art. 225, estabelece que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados";
CONSIDERANDO a petição encaminhada a esta Promotoria de Justiça pelos vereadores de Batalha-PI, denunciando a ineficiência dos serviços
de limpeza pública no município de Batalha-PI;
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo como objetivo apurar a prestação do serviço de limpeza pública no
município de Batalha-PI.
Desde já, determino as seguintes diligências:
a) Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Marco Antonio Oliveira Fontinele ou eventual servidor substituto em casos
de licenças, férias ou impedimentos;
b) A remessa de cópia da presente portaria à PGJ, para publicação em órgão Oficial (Diário do Ministério Público e Diário dos Municípios),
afixando-a no local de costume;
c) Seja dada ciência ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI;
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos.
Batalha-PI, 16 de dezembro de 2020.
Silas Sereno Lopes
Promotor de Justiça¹
¹Promotor Promotoria de Justiça de Barras, respondendo cumulativamente pela PJ de Batalha/PI, conforme Portaria PGJ/PI nº 2694/2018, de 15
de outubro de 2018
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 39/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ Promotoria de Justiça de Batalha, por intermédio de seu agente signatário, 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), e:
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (art. 127, Constituição da República Federativa do Brasil);
CONSIDERANDO que o art. 8° da Resolução 174/2017 do CNMP determina que "o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a: I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II - acompanhar e
fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; IV embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO a necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
CONSIDERANDO a 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 que no atuar dessas funções, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública
enumerados no caput do art. 37, caput, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, gerando ou não danos ao erário, deve o Ministério Público agir preventiva e/ou repressivamente na coibição dos atos
atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que são direitos sociais, constitucionalmente assegurados, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados; (art. 6°, da
Constituição Federal e art. 5°, § 10, da Constituição Estadual);
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 205 e 206, da Constituição Federal, arts. 216 e 217, da Constituição Estadual e art. 40, VIII, da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação-LDB, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, deve ser promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho, devendo ser observado, dentre outros, ao princípio do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, per meio de
programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal N° 11.947/09 e da Resolução/CD/FNDE N° 26/2013, que regula o atendimento da alimentação
escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;
CONSIDERANDO a petição encaminhada a esta Promotoria de Justiça pelos vereadores de Batalha-PI, denunciando a falta de merenda escolar
em todas as escolas da rede municipal de ensino de Batalha-PI;
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RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo como objetivo averiguar a ocorrência de irregularidades no fornecimento
de merenda escolar na rede pública municipal de ensino de Batalha-PI.
Desde já, determino as seguintes diligências:
a) Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Marco Antonio Oliveira Fontinele ou eventual servidor substituto em casos
de licenças, férias ou impedimentos;
b) A remessa de cópia da presente portaria à PGJ, para publicação em órgão Oficial (Diário do Ministério Público e Diário dos Municípios),
afixando-a no local de costume;
c) Seja dada ciência ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC/MPPI;
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos.
Batalha-PI, 16 de dezembro de 2020.
Silas Sereno Lopes
Promotor de Justiça¹
¹Promotor Promotoria de Justiça de Barras, respondendo cumulativamente pela PJ de Batalha/PI, conforme Portaria PGJ/PI nº 2694/2018, de 15
de outubro de 2018
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 37/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/ Promotoria de Justiça de Batalha, por intermédio de seu agente signatário, 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), e:
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (art. 127, Constituição da República Federativa do Brasil);
CONSIDERANDO queoart. 8° da Resolução 174/2017 do CNMP determina que "o procedimento administrativo é o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a: I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II - acompanhar e
fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; IV embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO a necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez,
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias e, nesse prazo, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio (Art. 3º, caput, do Resolução nº 174/2017, CNMP);
CONSIDERANDO a petição encaminhada ao Ministério Público Estadual pelos vereadores de Batalha-PI, denunciando a ineficiência do sistema
de iluminação pública existente no município de Batalha-PI;
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo como objetivo apurar a prestação do serviço de iluminação pública no
município de Batalha-PI.
Desde já, determino as seguintes diligências:
a) Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o servidor Marco Antonio Oliveira Fontinele ou eventual servidor substituto em casos
de licenças, férias ou impedimentos;
b) A remessa de cópia da presente portaria à PGJ, para publicação em órgão Oficial (Diário do Ministério Público e Diário dos Municípios),
afixando-a no local de costume.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Conclusos, retornem os autos.
Batalha-PI, 16 de dezembro de 2020.
Silas Sereno Lopes
Promotor de Justiça¹
¹Promotor Promotoria de Justiça de Barras, respondendo cumulativamente pela PJ de Batalha/PI, conforme Portaria PGJ/PI nº 2694/2018, de 15
de outubro de 2018

3.6. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI15697
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 18/2021
A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO, com fundamento no art. 129, VI, da Constituição Federal, no art. 26, VI, da Lei
n. 8.625/1993 e no art. 37, VI da Lei Complementar Estadual n. 12/1993, considerando a impossibilidade de intimação pessoal ou pela via postal,
torna público o presente edital para cientificar a noticiante GABI SOARES acerca da decisão que determinou o arquivamento Notícia de Fato
SIMP nº 000004-418/2020, nos seguintes termos:
REFERÊNCIA: NF SIMP Nº 000004-418/2020
NOTICIANTE: GABI SOARES
NOTICIADO: MUNICÍPIO DE FLORIANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: AVERIGUAR EVENTUAL OMISSÃO DO MUNICÍPIO DE FLORIANO, VIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FORNECER
TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE A USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DENTRO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE
DOMICÍLIO
- TFD, SEM PREJUÍZO DE SEREM TOMADAS AS MEDIDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS NECESSÁRIAS, NO CASO DE COMPROVAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE
NOTÍCIA DE FATO. TRATAMENTO DE SAÚDE. ARQUIVAMENTO. IRREGULARIDADE NÃO
CONSTATADA. 1. Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo, dentre outras funções, zelar pelos serviços de relevância pública assegurados pela
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, como é o caso, nos termos do art. 197, da Constituição Federal, das ações e
serviços de saúde. 2. Na espécie, diante das informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde, verifica-se que não restou
demonstrado omissão do ente federativo em referência, ao revés, o usuário do SUS em tela vem sendo devidamente assistido nesta
municipalidade, motivo pelo qual, considerando o objeto deste procedimento, o arquivamento do procedimento é medida que se impõe.
REFERÊNCIA: NF SIMP Nº 000004-418/2020 DECISÃO
Cls.
A Notícia de Fato em epígrafe foi instaurada, a partir de demanda encaminhada pela Sra. Gabi Soares ao e-mail da Ouvidoria do Ministério
Público do Estado do Piauí, com a finalidade de averiguar eventual omissão do município de Floriano, via Secretaria Municipal de Saúde, em
fornecer a usuário do Sistema Único de Saúde - SUS, dentro do programa de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, sem prejuízo de serem
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tomadas as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias, no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
A demanda foi deduzida nos seguintes termos:
Boa tarde! Gostaria de me informar o que posso fazer para resolver sobre o tratamento do meu pai de hemodiálise que foi negado no TFD de
Floriano, estão afirmando que Bom Jesus do Piauí seria mais próximo, como trabalham com pagamento pela distância. Estão alegando que
existe uma estraga de Caracol a Bom Jesus que seria mais próximo, porém a estrada não está pronta, não existe asfalto, não tem carro que faça
viagem por esse caminho, todas as pessoas da minha região fazem hemodiálise fazem em Floriano e nunca teve problema algum, foi negado
para meu pai e um rapaz de Caracol-Pi. Meu pai não tem como pagar carro 3 vezes por semana carro para fazer o tratamento, não tem como
morar me Floriano pois só tem aposentadoria que dá para comer e pagar conta de luz e água. Nome do paciente é: CRISTIANO DIAS SOARES
CPF: 526.868.683-68 Aguardo um retorno, pois meu pai precisa desse tratamento para sobreviver. (sic)
O feito foi distribuído, inicialmente, para o Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 - Regional de Floriano,
todavia, em razão do fato noticiado não possuir conexão/continência com a situação de emergência em saúde pública, de importância
internacional, classificada como pandemia, ocasionada pelo Novo Coronavírus, os autos foram redistribuídos para a 1ª Promotoria de Justiça de
Floriano.
Conclusos, visando colher informações preliminares para instauração de procedimento adequado ou arquivar o feito, conforme o caso, foi
determinada a expedição de ofício ao município de Floriano, via Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa de seu representante legal,
solicitando, em prazo razoável, se possível em 10 (dez) dias, manifestação escrita acerca dos termos da demanda apresentada, inclusive, as
providências que foram ou estão sendo tomadas para solucioná-la, podendo juntar documentos.
Regularmente oficiada, a Secretaria Municipal de Saúde apresentou expediente informando que o usuário referido pela Noticiante, Cristiano Dias
Soares, mesmo residindo no município de Caracol, faz hemodiálise 3 (três) vezes por semana nesta cidade, às custas do Sistema Único de
Saúde. No que toca a ajuda de custa oriunda do programa de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, a Secretária informou que o usuário
supracitado deve procurar a Regional de Saúde, tendo em vista ser o Órgão responsável para "concessão" do benefício.
É, em síntese, o relatório.
Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, devendo, dentre outras funções, zelar pelos serviços de relevância pública assegurados pela Constituição,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia, como é o caso, nos termos do art. 197, da Constituição Federal, das ações e serviços de
saúde.
A propósito, segundo as disposições do art. 198, também da Constituição Federal, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquiza e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: a) descentralização, com direção
única em cada esfera de governo; b) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais; e c) participação da comunidade.
Na espécie, diante das informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde, verifica-se que não restou demonstrado omissão do ente
federativo em referência, ao revés, o usuário do SUS em tela vem sendo devidamente assistido nesta municipalidade, motivo pelo qual,
considerando o objeto deste procedimento, o arquivamento do procedimento é medida que se impõe.
Já no que toca ao programa de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, vale destacar que, nos termos da Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999,
do Ministério da Saúde, o usuário, se paciente da rede pública ou conveniada/contratado do SUS, e seu acompanhamento, conforme o caso,
fazem jus, de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado, as despesas relativas ao transporte e as diárias para alimentação
e pernoite, quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município.
Dessa forma, a Noticiante, em observância ao manual referente à concessão do auxílio para Tratamento Fora de Domicílio - TFD, para pleitear
esse auxílio, deve formalizar pedido junto a Regional de Saúde que abrange seu Município (caso resida em Caracol, deve procurar a Regional de
São Raimundo Nonato), munida dos seguintes documentos: a) Laudo Médico original para solicitação de TFD, devidamente assinado pelo
médico assistente do beneficiário, vinculado à rede assistencial do SUS; b) Cópia do Cartão Nacional de Saúde - CNS; c) Cópia do comprovante
de endereço e cópia do comprovante do eSUS referente à residência do beneficiário; d) Cópias dos documentos de identidade e CPF; e) Cópias
dos exames recentes; e f) Do acompanhante se autorizado: cópia da Carteira de Identidade e CPF, Cópia do CNS e cópia do comprovante de
endereço.
Desse modo, considerando que não restou demonstrado omissão do município de Floriano, em conceder tratamento ao usuário Cristiano Dias
Soares, determino, com arrimo no art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do CNMP, o ARQUIVAMENTO destes autos, sem prejuízo da instauração
de outro procedimento, caso venha a surgir justa causa.
Finalmente, determino a cientificação da presente decisão à Noticiante, para, querendo, apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, devendo
constar, expressamente, no expediente que para pleitear auxílio do programa TFD, deve formalizar pedido junto a Regional de Saúde
que abrange seu Município (caso resida em Caracol, deve procurar a Regional de São Raimundo Nonato), munida dos seguintes
documentos: a) Laudo Médico original para solicitação de TFD, devidamente assinado pelo médico assistente do beneficiário, vinculado
à rede assistencial do SUS; b) Cópia do Cartão Nacional de Saúde - CNS; c) Cópia do comprovante de endereço e cópia do comprovante do
eSUS referente à residência do beneficiário; d) Cópias dos documentos de identidade e CPF; e) Cópias dos exames recentes; e f) Do
acompanhante se autorizado: cópia da Carteira de Identidade e CPF, Cópia do CNS e cópia do comprovante de endereço.
Expirado esse prazo, havendo interposição de recurso, voltem-me os autos conclusos para deliberação, sem interposição de recurso, comuniquese ao Noticiado, à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, ao CSMP/MPPI e ao CAODS/MPPI para os devidos fins, arquivando-o
após as anotações e baixas de praxe.
Cumpra-se.
Floriano, 18 de dezembro de 2020.
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 19/2021
A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO, com fundamento no art. 129, VI, da Constituição Federal, no art. 26, VI, da Lei
n. 8.625/1993 e no art. 37, VI da Lei Complementar Estadual n. 12/1993, considerando a impossibilidade de intimação pessoal ou pela via postal,
torna público o presente edital para cientificar o noticiante FRANCIVALDO SANTOS TEIXEIRA acerca da decisão que determinou o
arquivamento Notícia de Fato SIMP nº 000014-418/2020, nos seguintes termos:
REFERÊNCIA: NF SIMP Nº 000014-418/2020
NOTICIANTE: FRANCIVALDO SANTOS TEIXEIRA
NOTICIADO: A APURAR
NOTÍCIA DE FATO. VIOLAÇÃO DE NORMAS DE SAÚDE E SANITÁRIA. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. 1. Se a Notícia de
Fato for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração e o Noticiante, regularmente intimado, não
atendeu à intimação para complementá-la, o arquivamento é medida que se impõe.
REFERÊNCIA: NF SIMP Nº 000014-418/2020
DECISÃO
Cls.
A presente Notícia de Fato foi instaurada a partir de reclamação sigilosa protocolada na Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí
(protocolo nº 3250/2020), dando conta de suposta violação de normas de saúde e higiene, inclusive, as sanitárias decorrentes da situação de
emergência em saúde pública, de importância internacional, classificada como pandemia, decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), senão
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vejamos:
Bom dia! Tenho uma denúncia aqui no município de Floriano-PI referente ao pessoal que se enquadra no grupo de risco da Covid-19 em especial
as grávidas. Minha esposa está grávida e continua trabalhando normalmente no comércio de Floriano-PI. Contatei a vigilância do sentido de fazer
uma fiscalização e alertei da necessidade de um decreto que proteja as pessoas do grupo de risco, no entanto nada foi feito. Tentamos um
acordo depois que o médico expediu um atestado dizendo que grávida se encontra no grupo de risco e o responsável pela loja disse que se
quisesse poderia pedir demissão. Por isso, recorro ao MP-PI para que providências imediatas possam ser tomadas aqui no município de Floriano
como forma de preservar vidas. Nesse sentido deposito minha confiança e credibilidade na resolução desse problema.
2. Após a distribuição do fato noticiado a esta Promotoria de Justiça, considerando que o Noticiante não apresentou elementos de prova ou de
informação mínimos para o início de uma investigação, notadamente, o nome da empresa em que sua esposa é empregada, foi determinada a
expedição de ofício ao Noticiante para que complementasse a reclamação apresentada, no prazo de 10 (dez) dias, informando o nome e o
endereço da empresa referida, bem como os dados pessoais de sua esposa, sob pena de arquivamento sumário do feito, conforme
disposição do art. 4º, inciso III, da Resolução nº 174/2017, do CNMP.
3. Regularmente oficiado, o Noticiante encaminhou e-mail informando que não possui mais interesse no prosseguimento do feito, senão vejamos
as informações apresentadas:
Bom dia,
Cumprimento aos responsáveis pelo ministério público de Floriano que referente a reclamação que fiz, em resposta ao OFÍCIO N°
1677/2020/SUPJF/1ªPJ comunico aos responsáveis que não daremos prosseguimento a referida denuncia porque já resolvemos a situação
porque demos entrada no INSS conforme recomendação médica diante ao exposto apresento meus agradecimentos e atendimento a solicitação
é um sinal vivo de que podemos contar com a defesa de nossos direitos e reafirmo que esta solicitação já foi resolvida. (sic)
É, em síntese, o relatório.
4. Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, devendo zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, como é o caso das ações e serviços de saúde, nos termos
do art. 197, da Constituição Federal.
5. Considerando a demanda posta pelo Noticiante, vale ressaltar que a Organização Mundial da Saúde - OMS, no dia 30 de janeiro de 2020,
declarou que o surto do novo Coronavírus constitui situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), sendo
declarada, também, em 03 de fevereiro de 2020, como situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pelo
Ministério da Saúde.
6. Nessa toada, sobreveio a Lei Federal nº 13.979/2020, dispondo sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), dentre as quais podemos citar o
isolamento, a quarentena, o uso obrigatório de máscara de proteção individual e a determinação de realização compulsória de exames médicos e
testes laboratoriais.
7. Ainda, o governo brasileiro chegou a editar a Medida Provisória nº 927/2020, dispondo sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6/2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), possibilitando a adoção de diversas medidas, a saber: o teletrabalho; a antecipação de férias
individuais; a concessão de férias coletivas; o aproveitamento e a antecipação de feriados; o banco de horas; a suspensão de exigências
administrativas em segurança e saúde no trabalho; o direcionamento do trabalho para qualificação e o diferimento do recolhimento do FGTS.
8. Na hipótese vertente, malgrado o caráter indisponível do direito à saúde, o arquivamento da presente Notícia de Fato é medida que se impõe,
uma vez que os elementos apresentados pelo Noticiante não permitem a instauração de procedimento adequado, e o mesmo optou por não
complementá-las.
Desse modo, considerando que a demanda é desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração,
determino, com arrimo no art. 4º, da Resolução nº 174/2017, do CNMP, o ARQUIVAMENTO destes autos, sem prejuízo da instauração de outro
procedimento, caso venha a surgir justa causa. Finalmente, determino a cientificação da presente decisão ao Noticiante, para, querendo,
apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias. Expirado esse prazo, havendo interposição de recurso, voltem-me os autos conclusos para
deliberação, sem interposição de recurso, comunique-se à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, ao CSMP/MPPI e ao
CAODS/MPPI para os devidos fins, arquivando-o após as anotações e baixas de praxe.
Cumpra-se.
Floriano, 18 de dezembro de 2020.
___________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJFLO
PORTARIA Nº 44/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar e acompanhar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do PODER EXECUTIVO do MUNICÍPIO DE
FLORIANO, no que se refere à publicação dos Anexos constitutivos dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) e dos Relatórios Resumido
da Execução Orçamentária (RREO), referentes ao exercício financeiro de 2021, a fim de possibilitar a efetiva fiscalização dos gastos
públicos por parte dos órgãos de controle externo e sociedade em geral, à luz dos princípios da Administração Pública.
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, 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 a função constitucional do Ministério Público como fiscal da gestão e aplicação dos recursos públicos;
CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 32, de 29 de novembro de 2012, que dispõe sobre a forma e prazo de prestação de contas da
administração pública municipal direta e indireta ao Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências;
CONSIDERANDO o conteúdo do Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério Público Estadual do Piauí e o Diário Oficial dos
Municípios, que dispõe sobre as publicações dos relatórios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do Estado e Municípios;
CONSIDERANDO que a publicação dos relatórios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do Estado e Municípios (Executivo e
Legislativo) visa possibilitar o acompanhamento e fiscalização dos gastos públicos por parte dos órgãos de controle externo e sociedade em
geral, dando à administração pública a devida transparência;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que vários municípios piauienses não estão cumprindo com o dever de publicação dos relatórios previstos na LRF dentro dos
prazos definidos, omissão que está impossibilitando ao acompanhamento e fiscalização dos gastos públicos por parte dos órgãos de controle
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externo e sociedade em geral;
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 e 129, III 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, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar o
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do PODER EXECUTIVO do MUNICÍPIO DE FLORIANO, no que se refere à
publicação dos Anexos constitutivos dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) e dos Relatórios Resumido da Execução Orçamentária
(RREO), referentes ao exercício financeiro de 2021, a fim de possibilitar a efetiva fiscalização dos gastos públicos por parte dos órgãos
de controle externo e sociedade em geral, à luz dos princípios da Administração Pública, inclusive tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais cabíveis, caso sejam necessárias, 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 CACOP 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, 09 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 33/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Acompanhar e fiscalizar as políticas públicas relacionadas com a formação do quadro dos servidores públicos do MUNICÍPIO
DE FRANCISCO AYRES, 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 FRANCISCO AYRES, 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.
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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

3.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI15698
PORTARIA Nº 017/2021
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
INQUÉRITO CIVIL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, no uso de
suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26, incisos I,
e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que, conforme estatui o artigo 37, caput, da Constituição Federal, 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, Moralidade, Eficiência, Publicidade
e Impessoalidade;
CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a NOTÍCIA DE FATO instaurada, registrada sob o nº 169/2020 (SIMP 000773-310/2020), a partir de reclamação apresentada,
via e-mail institucional, pelo Sr. Adriano José Barbosa, Presidente do PSC de Lagoa do Barro do Piauí, relatando suposto ato de improbidade
administrativa praticado pelo atual gestor daquele Município - Sr. Gilson Nunes de Sousa, sob o argumento de irregularidades na contratação de
aluguéis de veículo, diante do aumento de gasto com tal serviço a partir de 2018;
CONSIDERANDO que, em primeira análise, os valores pagos para serviços de transporte prestados ao município, conforme empenhos em ID.
32319110, foram acima dos valores pactuados nos contratos firmados no bojo das licitações realizadas em 2017 e 2018, esta última com aditivos
contratuais, conforme documentos em IDs. 32319400 e 32320019;
CONSIDERANDO a necessidade de conversão deste procedimento, uma vez que a Notícia de Fato não se mostra como instrumento adequado
para acompanhar a situação fática acima descrita;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, §6º da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser instaurado
procedimento preparatório para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º dessa
Resolução, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
DETERMINO:
01 - CONVERSÃO da NOTÍCIA DE FATO, registrada sob o nº 169/2020 (SIMP 000773-310/2020) em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para investigar e apurar as condutas narradas nesta Portaria;
02 - A autuação e registro em livro próprio;
03 - A realização das seguintes diligências:
a) Notifique-se à Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí para, no prazo de 15 (quinze) dias, justifique os gastos com locação de transporte nos
anos de 2017 a 2020 acima do valor pactuado em contrato, conforme verificação dos procedimentos licitatórios e listagem de empenhos
encaminhados a esta Promotoria de Justiça, apresentando, para tanto, a documentação pertinente;
04 - Nomeio a assessora Amanda Damasceno Carvalho Sousa Borges para secretariar e diligenciar o presente Procedimento Preparatório de
Inquérito Civil Público, conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios.
05 - Proceda-se à comunicação da conversão da Notícia de Fato em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público ao Conselho Superior
do Ministério Público e ao Centro de Apoio de Operacional de Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Proceda-se com a publicação desta Portaria no Diário da Justiça.
Após realização das diligências supra, retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí, 14 de fevereiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil nº 127/2019
SIMP 001044-310/2019
Objeto: APURAR DIFICULDADE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE LAGOA DA SERRA
Investigado: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO instaurado, em 10/09/2019, após conversão da Notícia de Faro nº 151/2019, com o fito de apurar a
dificuldade no abastecimento de água na localidade Lagoa da Serra, em São João do Piauí.
A investigação deu início após colheita de depoimentos de moradores da localidade que mencionaram a dificuldade no abastecimento de água,
sob o argumento de que um poço artesiano foi construído em propriedade privada com recursos públicos, no entanto o proprietário da
propriedade não permite acesso dos moradores ao poço.
O Sr. Paulo Henrique Magalhães, proprietário da terra onde o poço foi construído, foi ouvido em audiência extrajudicial realizada em 08 de julho
de 2019.
Em ato contínuo, foi expedido a Recomendação nº 035/2019, destinada ao Município de São João do Piauí e ao Sr. Paulo Henrique Magalhães,
com o fim de solucionar o problema apresentado.
Foram realizadas diligências, incluindo a requisição de informações ao Município de São João do Piauí.
Em seguida, após apuração madura, foi promovida demanda judicial - ação civil pública com obrigação de fazer - em face do Município de São
João do Piauí (ID. 32431246).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração de demanda judicial, buscando a melhor solução para o caso em
tela com o devido abastecimento de água aos moradores da Localidade Lagoa da Serra.
Aplicável na espécie o que dispõe a Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, verbis:
Súmula nº 03
Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa dos autos para
arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, que objetiva a apurar a dificuldade no
abastecimento de água na localidade Lagoa da Serra, em São João do Piauí, o que faço com fulcro no art. 9º da Lei 7.347/85 e art. 10 da
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
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Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça.
Deixo de Submeter a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho Superior do Ministério
Público, em razão da Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, acima transcrita.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, enviando cópia da inicial impetrada.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí-PI, 14 de fevereiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 144/2020
SIMP 000722-310/2020
Objeto: APURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada, após denúncia sigilosa encaminhada a esta Promotoria de Justiça, por meio do aplicativo de
mensagem whatsapp, em que apresenta foto do Conselheiro Tutelar Ronaldo Alves participando da comitiva do pré-candidato ao cargo de
Prefeito Municipal de São João do Piauí, Ednei Amorim.
Com isso, foi solicitado informações ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de São João do Piauí, sobre a existência ou
não de procedimento instaurado para apuração dos fatos descritos neste procedimento.
Em resposta, o CMDCA apresentou as justificativas do conselheiro, conforme trecho em destaque abaixo:
"[...] o Conselheiro Tutelar citado acima não se encontrava em horário de trabalho, nem com fardamento ou qualquer outro fator que caracterize
sua função naquele momento como Conselheiro Tutelar, pois segundo o mesmo de maneira alguma iria estabelecer essa ligação de trabalho
com política partidária. Segundo o Conselheiro, como cidadão, não estando no atributo de suas funções como Servidor Público Municipal, no
caso referido Conselheiro Tutelar, tem direito ao voto, tem direito a voz e tem direito de se manifestar com livre expressão de pensamento como
assegura a Constituição. A liberdade de pensamento é consagrada na Constituição Federal art.5º, inciso IV, ao dispor" e livre de manifestação do
pensamento, sendo vedado o anonimato."
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise aos autos, verifica-se a ausência de conteúdo probatório forte o suficiente para caracterizar ato de improbidade administrativa,
principalmente no que diz respeito ao elemento subjetivo da conduta: dolo.
A foto enviada não apresenta clareza quanto ao suposto ato ímprobo cometido, não sendo suficiente para verificar uma conduta imoral, ilegal ou
que atente a outros princípios administrativos.
Não foi possível vislumbrar, a partir dos elementos aqui reunidos, uma conduta do conselheiro em desrespeito a probidade que espera sua
função, já que não há indícios de que o noticiado utilizou-se de sua função para se beneficiar politicamente ou vice-versa, muito menos que este
tenha vinculado sua atuação como conselheiro tutelar a questões políticas.
Assim, não há um mínimo probatório necessário para adoção de outras medidas. Por não vislumbrar ilicitude a ser apurada, o arquivamento é
medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, inciso III, da Resolução nº 174,
de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí, 14 de fevereiro de 2021
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 018/2021
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
Finalidade: Acompanhar situação de possível vulnerabilidade do adolescente S.O.R.L.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo Art. 8º, III da Resolução nº
174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 145/2020 (SIMP 000706-310/2020), visando acompanhar
e apurar situação de suposta vulnerabilidade do adolescente S.O.R.L.;
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da ausência de informações atualizadas acerca da situação acima
descrita.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 145/2020 (SIMP 000706-310/2020) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Nomeio para secretariar o procedimento o Assessor Ministerial Lázaro Ferreira Borges;
DETERMINO desde logo:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
4) Notifique-se eletronicamente, com urgência, o CRAS de Pedro Laurentino, conforme determina despacho em ID. 31997051.
Após a resposta, abra-se conclusão dos autos para melhor apreciação.
Expedientes necessários.
São João do Piauí, 14 de fevereiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
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PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 002/2021
SIMP 001007-310/2020
Objeto: ABAIXO-ASSINADO DE MORADORES EM DESCONTENTAMENTO COM A RESIDÊNCIA ESCOLHIDA PARA INSTALAÇÃO DO
CENTRO COVID EM SÃO JOÃO DO PIAUÍ
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada, após abaixo-assinado de moradores da Travessa Sete de Setembro, São João do Piauí, no qual
demonstram insatisfação com a escolha de uma residência situado na referida travessa para instalação do CENTRO COVID, colocando os
morados da travessa em risco.
Com isso, foi solicitado informações a Secretaria Municipal de São João do Piauí/PI, que respondeu prestando os esclarecimentos solicitados (ID.
32336981).
O município informou que não havia descumprimento dos protocolos de segurança e organizacional no CENTRO COVID instalado na rua Sete de
Setembro. Mesmo assim, embora haja dificuldade de prédios públicos no município, a partir de fevereiro deste ano o centro passa a funcionar no
mesmo prédio do antigo Ambulatório Simplício Ferreira de Carvalho, na BR 020, saída para Simplício Mendes, prédio de propriedade do próprio
município.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Verifica-se pelas informações prestadas pela Secretaria Municipal de São João do Piauí que a situação apresentada nesta Promotoria de Justiça
foi solucionada.
A municipalidade informou a mudança do CENTRO COVID, que deixou de funcionar no centro da cidade, passando a funcionar no mesmo prédio
do antigo Ambulatório Simplício Ferreira de Carvalho, na BR 020, saída para Simplício Mendes, lugar mais afastado e não habitado.
Em razão da resolutividade do problema, com a mudança do CENTRO COVID, torna-se desnecessário o trâmite deste procedimento. Logo, o
arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso I, da Resolução nº
174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí, 14 de fevereiro de 2021
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 005/2021
SIMP 000011-310/2021
Objeto: DESCUMPRIMENTOS DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DA COVID-19 POR EMPRESAS PRIVADAS DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada, após denúncia sigilosa encaminhada ao e-mail institucional desta Promotoria de Justiça, relatando o
descumprimento dos protocolos sanitários da COVID-19 por empresas privadas de São João do Piauí.
Com isso, foi solicitado informações a Vigilância Sanitária do Município de São João do Piauí/PI, o qual prestou os devidos esclarecimentos (ID.
32417491).
O município informou que a equipe da vigilância sanitária realiza fiscalização nos comércios, órgãos e demais congêneres diariamente, a fim de
verificar o cumprimento de normas sanitárias existentes nos regramentos legais.
Quanto ao caso em tela, informou que foi realizada pela equipe fiscalização nos dois estabelecimentos citados, tendo havido notificação e
cientificação de que eventual descumprimento acarretará aplicação de multa e outras medidas administrativas.
Juntou relatório e registros fotográficos.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise minuciosa aos autos, retira-se da reposta do Município de São João do Piauí inexistir irregularidade.
A vigilância sanitária está cumprindo o papel de fiscalização que lhe é devido, visando garantir o cumprimento das normas sanitárias e de
segurança vigentes no município.
Verifica-se pelos documentos juntados, que o órgão sanitário municipal realizou fiscalização nas empresas EQUATORIAL e LOTÉRICAS
LOCAIS, constatando inconformidades ao protocolo sanitário, realizando a devida cientificação e notificação, inclusive sobre a configuração de
infração sanitária em casos de descumprimentos das medidas a cumprir.
Com isso, vislumbra-se regularidade na atuação do órgão de vigilância sanitária municipal. Assim, inexiste irregularidade a ser apurada.
Por não vislumbrar ilicitude a ser apurada, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, § 4º, da Resolução nº 174, de 4
de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS e o Centro de Apoio Operacional de Combate à
Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí, 12 de fevereiro de 2021
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil nº 023/2018
SIMP 000415-310/2018
Objeto: APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO GERVÁSIO
OLIVEIRA COM A ELETROBRÁS NO ANO DE 2013
EMENTA: INQUÉRITO CIVIL. REPRESENTAÇÃO. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DO
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MUNICÍPIO DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA COM A ELETROBRÁS NO ANO DE 2013. APURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE.
SUPOSTO DANO AO ERÁRIO. DOCUMENTOS APRESENTADOS E PRODUZIDOS NO PROCEDIMENTO INSUFICIENTES. FATOS
DENUNCIADOS NÃO CONFIRMADOS. IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE EXCESSIVA DE COMPROVAR O LOCUPLETAMENTO
INDEVIDO E O DOLO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS RESTARAM INFRUTÍFERAS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO instaurado após Ofício Circular nº 03/2013/CACOP, informando ter sido formulado junto ao Centro de
Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Públicos - CACOP - representação referente a acordos firmados pelos Municípios
Piauienses com a ELETROBRÁS, supostamente em valores calculados de forma errônea, em prejuízo dos municípios, por profissional
contratado pela Associação Piauiense dos Municípios - APPM -, em cujo contrato há cláusula de que seus honorários serão devidos em
percentual dos contratos de parcelamento.
Instaurado o procedimento, foi requisitado informações ao Município de Capitão Gervásio Oliveira, que informou a esta Promotoria de Justiça a
existência de parcelamento de débito realizado em 2013, encaminhando o Contrato nº 36430/2013 - DCA, que refere a confissão de dívida e
acordo de liquidação parcelada e constituição de garantia firmado entre a Eletrobrás e o Município de Capitão Gervásio Oliveira.
Por meio do Ofício nº 1164/2019-GP, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí atendeu solicitação desta Promotoria de Justiça, apresentando
informações e peças do Processo TC - 02729/2013.
Em seguida, o Município foi novamente acionado, informando, por meio do Ofício nº 103/2019, mais uma vez, a existência do parcelamento de
débito e a realização de pagamento das faturas de energia e das parcelas do acordo.
Há nos autos informações prestadas pela Equatorial Energia em 09 de dezembro de 2019.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em que pese a representação feito ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público, não foi possível
reunir nestes autos elementos que comprovem o fato denunciado.
Há no Contrato nº 36430/2013 - DCA, que refere a confissão de dívida e acordo de liquidação parcelada e constituição de garantia firmado entre
a Eletrobrás e o Município de Capitão Gervásio Oliveira, cláusula que estipula o município arcar com despesas de honorários advocatícios e
despesas extrajudiciais e judiciais, mas apenas no caso de não pagamento espontâneo do município das parcelas firmadas, o que ensejaria
esforços por parte da empresa na cobrança da dívida (cláusula sétima).
A cobrança mencionada na referida cláusula não seriam inclusas nas parcelas do contrato firmado, mas sim seriam cobradas por meio de aviso
de débito, com a devida comprovação dos gastos.
Pelos documentos reunidos, não foi possível verificar, no contrato apresentado pelo município, cláusula irrazoável no pagamento de honorários
advocatícios em percentuais do parcelamento.
Além disso, embora haja a cláusula sétima, que estipula o pagamento de honorários advocatícios em caso de cobrança extrajudicial ou judicial da
dívida, não existe comprovação de que o município arcou, até o momento, com tais despesas.
As informações prestadas pelas partes do contrato somente se referem a pagamentos de parcelamentos, faturas, juros e multas.
Além disso, o TCE/PI, ao prestar informações, não reconheceu pagamento em excesso do município em despesas desta natureza.
Assim, não há comprovação de que os fatos denunciados, nem há possibilidade de, caso os fatos tenham acontecido, de comprovar
elementalmente o dolo na conduta dos agentes a fim de recuperar patrimônio público.
Dessa forma, não se vislumbra, dentro das provas aqui apuradas, indícios que denotassem o dolo de locupletar indevidamente, apto a ensejar
improbidade administrativa, não havendo meios de ligação entre agentes públicos e os fatos que supostamente ocasionaram dano para fins
ilegais e amorais.
Analisados os pontos acima, entendemos que o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, o que faço com fulcro no art. 9º da Lei 7.347/85 e
art. 10 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça.
Comunique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, SUBMETA a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho
Superior do Ministério Público (art. 9, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 10, § 1º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional
do Ministério Público - CNMP).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
São João do Piauí-PI, 14 de fevereiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil nº 012/2020
SIMP 000546-310/2020
Objeto: APURAÇÃO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Investigados: ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO instaurado, em 21/07/2020, para investigar a conduta do Sr. ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES DA
SILVA, após o conhecimento de prestação de contas do Município de Nova Santa Rita referente ao exercício financeiro de 2014, que tramitou
perante o Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Diante da amplitude do objeto, este procedimento se restringiu as seguintes irregularidades apontadas: "realização de despesas sem os
respectivos processos licitatórios ou de inexigibilidade ou dispensa de licitação quanto: a contratação de serviço contábil; contratação
de serviço de assessoria jurídica; contratação de sistema de esgotamento sanitário; contratação de locação de veículos; e contratação
de serviços de pavimentação de vias públicas" (ID. 31600520).
Após, foi procedida a juntada de documentos extraídos do Processo TC/015186/2014, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (ID. 31773931).
Em seguida, foi promovida demanda judicial - ação civil pública por ato de improbidade administrativa - contra o investigado pelos fatos em
apuração (ID. 32447350
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Ressalto mais uma vez que o objeto do presente Inquérito Civil limita-se a verificar irregularidades praticadas pelo investigado sobre realização
de despesas sem os respectivos processos licitatórios ou de inexigibilidade ou dispensa de licitação quanto: a contratação de serviço
contábil; contratação de serviço de assessoria jurídica; contratação de sistema de esgotamento sanitário; contratação de locação de
veículos; e contratação de serviços de pavimentação de vias públicas.
Vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração de demanda judicial, buscando o reconhecimento de ato de
improbidade administrativa do ex-gestor - processo judicial nº 0800128-60.2021.8.18.0135.
Aplicável na espécie o que dispõe a Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, verbis:
Súmula nº 03
Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa dos autos para
arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em virtude de ajuizamento de demanda
Página 18

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 806 Disponibilização: Segunda-feira, 15 de Fevereiro de 2021 Publicação: Terça-feira, 16 de Fevereiro de 2021

judicial buscando o reconhecimento de ato de improbidade administrativa, pelos fatos acima expendidos, o que faço com fulcro no art. 9º
da Lei 7.347/85 e art. 10 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça.
Deixo de Submeter a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho Superior do Ministério
Público, em razão da Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, acima transcrita.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, enviando cópia da inicial impetrada.
Encaminhe-se, para conhecimento, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP cópia
desta decisão e da petição inicial ajuizada.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos.
São João do Piauí-PI, 14 de fevereiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.8. 27ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI15702
Portaria nº 08/2021 - 27ª PJ/MPPI
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 07/2021 - 27ª PJ/MPPI
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, 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, por dever de ofício, este Órgão de Execução instaurou o Procedimento Administrativo nº 10/2020 para averiguar a situação das
fundações privadas inativas de Teresina-PI junto à Receita Federal;
8) que, em resposta ao Ofício nº 18/2021 - 27ª PJ/MPPI, o representante informou que não deseja manter a Fundação em funcionamento, pelo
que requer a extinção administrativa.
RESOLVE: INSTAURAR o Procedimento Administrativo nº 07/2021 - 27ª PJ (SIMP nº 000016-113/2021), a fim de proceder à extinção
administrativa da FUNDAÇÃO MARCOS AGUIAR, instituição sem funcionamento há anos, determinando, desde logo:
a) que seja oficiado ao representante da Fundação para que apresente os documentos de regularidade, deliberação do corpo diretivo bem como
o estatuto social;
b) que, na mesma oportunidade, seja encaminhada cópia da Recomendação nº 05/2020 - NPC, a fim de que a documentação seja apresentada
via sistema SEI-MPPI;
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, 15 de fevereiro de 2021.
ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR
Promotor de Justiça

3.9. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI15703
Notícia de fato
SIMP: 000674-369/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato instaurada na 7ª PJ/PHB apresentando a possível prática da conduta prevista no artigo 99 do Estatuto do Idoso c/c a
Lei 11340/06, praticada contra a idosa Antonia de Jesus Barbosa de Oliveira por seu filho Cristino e sua nora Conceição.
Como é consabido, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem como a promoção da ação penal pública nos termos da lei (arts. 127/129 da CF/88), sendo-lhe ainda garantidos poderes
investigatórios, que devem ser instrumentalizados em procedimentos próprios, nos quais devem ser garantidos os direitos fundamentais dos
investigados e vítimas, atendendo ainda aos princípios da celeridade e eficiência (Resolução nº 181/2017 do CNMP).
Compulsando os autos, verifica-se que a Delegada da DEAM, através do ofício nº 288/2020, informou que restou impossível instaurar
procedimento policial para apurar os fatos relatados na presente notícia de fato, pois a vítima não foi localizada para ser ouvida sobre os supostos
fatos delituosos.
A autoridade policial relatou ainda que, conforme relatório de intimação, o endereço fornecido na denúncia - referente à vítima e aos agressores foi localizado, contudo encontra-se fechado e com placa de aluguel há aproximadamente 03 meses. Ademais, os vizinhos informaram que não
conhecem a suposta vítima. Em pesquisa aos sistemas não foi encontrado dois outros endereço vinculados a ela.
Assim, a presente notícia de fato continua desprovida de elementos de prova e de informações mínimos para o início de uma apuração, visto que
a denúncia é anônima e nem a vítima e nem os possíveis agressores foram localizados para atenderem à intimação e assim complementarem os
fatos narrados.
Deste modo, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, verbis, promovo o arquivamento da presente Notícia de
Fato, sem prejuízo de reavaliação do caso, uma vez que o fato epigrafado já fora objeto de investigação policial:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (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)
À Secretaria Unificada, determino:
Encaminhe-se a presente promoção de arquivamento para publicação no diário do Ministério Público;
Comunique-se ao Conselho Superior do MPPI;
É a promoção de arquivamento.
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Parnaíba/PI, 08 de dezembro de 2020.
EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA
Promotor de Justiça - 7ª PJ/PHB

3.10. 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI15704
PORTARIA N. 09/2021
SIMP 002678-019/2019
A 33ª Promotoria de Justiça de Teresina, por meio de sua titular, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Preparatório n. SIMP 002678-019/2019, nesta Promotoria de Justiça, cujo objeto é a apuração
da ocorrência de ilegalidades na contratação do patrocínio da Micarina Meio Norte/2019 pelo Governo do Estado do Piauí por meio da Secretaria
Estadual de Turismo, em especial quanto à inobservância do Decreto Estadual n. 16.266/2015, da Lei n. 8.666/1993 e da Lei n. 4.320/1964, fatos
que, em tese, caracterizam atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992;
CONSIDERANDO que o dito Procedimento Preparatório se encontra com prazo de conclusão excedido, nos termos do art. 2º, §6º, da Resolução
CNMP n. 23/2007;
CONSIDERANDO que o art. 2º, §7º, da Resolução CNMP n. 23/2007 estabelece, em relação ao procedimento preparatório, que, vencido o prazo
do § 6º do mesmo artigo, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá
em inquérito civil;
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, publicidade e as disposições da Lei 8.429/1992, que
norteiam a atuação da Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
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 (art. 127 da CRFB);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da CRFB e arts. 5º, I, e 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/1985),
inclusive ação para responsabilização por improbidade administrativa - art. 17 da Lei n. 8.429/1992;
CONSIDERANDO que, nos termos da Resolução CNMP n. 23/2007, o inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será instaurado para
apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável, servindo como
preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º);
CONSIDERANDO a pendência de cumprimento do despacho de ID 32303284, que determina diligências investigatórias;
RESOLVE:
1. CONVERTER o Procedimento Preparatório n. SIMP 002678-019/2019 em Inquérito Civil, mantendo o mesmo objeto, qual seja "apuração da
ocorrência de ilegalidades na contratação do patrocínio da Micarina Meio Norte/2019 pelo Governo do Estado do Piauí por meio da Secretaria
Estadual de Turismo, em especial quanto à inobservância do Decreto Estadual n. 16.266/2015, da Lei n. 8.666/1993 e da Lei n. 4.320/1964, fatos
que, em tese, caracterizam atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992".
2. DETERMINAR a realização das seguintes diligências:
2.1. Autuação do feito, mantendo-se a mesma numeração, com o devido registro no SIMP e no livro próprio;
2.2. publicação desta portaria no Diário Oficial Eletrônico doMinistério Público do Estado do Piauí;
2.3. afixação desta portaria no átrio do Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa de
Teresina/PI;
comunicação da presente conversão ao CACOP/MPPI por e-mail e ao Conselho Superior do MPPI, via sistema Athenas, anexando-se cópia
desta portaria;
inserção da descrição do objeto deste inquérito civil no SIMP, nos termos definidos nesta portaria;
cumprimento do despacho de ID 32303284.
Designo como secretários do inquérito civil os servidores lotados neste órgão ministerial.
Cumpra-se.
Teresina, 12 de fevereiro de 2021.
(assinado digitalmente)
JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR
Promotora de Justiça
RECOMENDAÇÃO N.º 01/2021
SIMP 002056-019/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI, com fundamento no art. 27, parágrafo
único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei
Complementar n° 12, de 18.12.1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí), e ainda:
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 37, apregoa que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência;
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 os atos dos agentes públicos são passíveis de controle externo, visando a preservação dos limites da legalidade e
moralidade administrativa, tendo por objetivo o resguardo do interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no art. 130 e seu parágrafo único da Lei Complementar Municipal nº 3.610/2007 (Código Municipal de Posturas de
Teresina) no sentido de que, nas festas de caráter público ou religioso, podem ser instaladas barracas provisórias, mediante autorização prévia
da administração municipal, a qual deve ser solicitada com, pelo menos, três dias úteis de antecedência;
CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria de Justiça o Inquérito Civil SIMP 002056-019/2019, instaurado inicialmente para apurar possível
cobrança de ingressos, por empresa privada, para shows musicais custeados por verba pública na EXPOTERESINA/2019;
CONSIDERANDO a comprovação, no bojo do Inquérito Civil SIMP 002056-019/2019, de que a EXPOTERESINA/2019 foi realizada pela
Prefeitura Municipal de Teresina e pela APCZ - Associação Piauiense de Criadores de Zebu, com patrocínio do Governo do Estado - ID:
31802915, Doc: 2946659; não houve cobrança de ingressos para acesso ao evento e aos shows nele realizados - ID: 31802915, Doc: 2946659; a
Prefeitura Municipal não expediu, formalmente, autorização aos responsáveis por qualquer dos empreendimentos privados com funcionamento
na EXPOTERESINA/2019, para instalação e exploração destes no evento;
CONSIDERANDO que a forma é um dos elementos constitutivos do ato administrativo, de modo que, conquanto não haja vedação legal, no
Município de Teresina/PI, à instalação de barracas provisórias em eventos públicos por particulares, para exploração comercial, é essencial a
autorização formal pela Prefeitura do mencionado Município, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 3.610/2007;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça a expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por
escrito;
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RESOLVE:
RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE TERESINA/PI, representado por seu PREFEITO MUNICIPAL, à luz do art. 37, caput, da CRFB/88, que,
quando realizadas, no âmbito de seu território, festas de caráter público (notadamente as efetivadas pela Prefeitura Municipal de Teresina) ou
religioso, somente proceda à autorização para instalação de barracas provisórias em ditos eventos obedecendo rigorosamente aos ditames da
Lei Complementar Municipal nº 3.610/2007 (Código Municipal de Posturas), em especial de seus arts. 130 a 135, e efetive a fiscalização da
obediência, pelos particulares que venham a instalar empreendimentos provisórios nos eventos referidos, à exigência legal de autorização prévia
da administração municipal.
REQUISITAR ao destinatário que seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sobre o acatamento dos termos desta
Recomendação, ficando aquele advertido dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público:
constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas
administrativas e ações judiciais cabíveis;
tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude;
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;
constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
DETERMINAR a publicação desta recomendação no DOEMPPI e o seu envio ao CACOP/MPPI para conhecimento.
Cumpra-se.
Teresina, 15 de fevereiro de 2021.
(assinado digitalmente)
JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR
Promotora de Justiça

3.11. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI15705
PORTARIA 12ª PJ Nº 15/2021
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 07/2021
Objeto: apurar possíveis irregularidades no atendimento, exames e saneamento de aparelhos na Maternidade Dona Evangelina Rosa - MDER, o
que teria ocasionado a morte de recém-nascidos.
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 a Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER) é a maior maternidade do Estado do Piauí, sendo responsável por prestar
assistência médica, hospitalar e ambulatorial, desenvolvendo as atividades específicas nas áreas de Obstetrícia Geral, Pré-Natal, Gravidez de
Alto Risco, Revisão Puerperal, Neonatologia, Exames e Atividades Complementares, além de servir de referência às instituições que cuidam da
saúde materno-infantil nas áreas de hemovigilância e farmacovigilância;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato Nº 38/2020, instaurada no âmbito da 12ª Promotoria de Justiça, a fim de apurar possíveis irregularidades em
atendimento, exames e saneamento de aparelhos na Maternidade Dona Evangelina Rosa - MDER, o que teria ocasionado a morte de recémnascidos;
CONSIDERANDO que foram expedidos os Ofícios 12ª PJ Nº 1431/2020 e 1575/2020 à direção-geral da MDER, requisitando manifestação e
informações quanto `a denúncia em epígrafe, contudo, até a presente data, não consta nos autos retorno ao solicitado.
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato Nº 38/2020 (SIMP: 000084-027/2020);
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 38/2020 em
Procedimento Preparatório Nº 07/2021, a fim de apurar possíveis irregularidades no atendimento, exames e saneamento de aparelhos
na Maternidade Dona Evangelina Rosa - MDER, o que teria ocasionado a morte de recém-nascidos, 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 a direção-geral da Maternidade Dona Evangelina Rosa - MDER, reiterando solicitação de manifestação e informações quanto as
possíveis irregularidades em atendimento, exames e saneamento de aparelhos no nosocômio, o que teria ocasionado a morte de recémnascidos, destacadas em denúncia.
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Publique-se e Cumpra-se.
Teresina, 15 de fevereiro de 2021.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ

3.12. 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI15706
PORTARIA Nº 06/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo
129 da Constituição da República e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO o teor do artigo 8º, inciso III, da Resolução nº174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que
dispõe que o procedimento administrativo é instrumento próprio para apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO o artigo 2º da Resolução Normativa nº 395 da ANS que prescreve que são garantidos ao beneficiário atendimento adequado à
sua demanda, assegurando-lhe o acesso e a fruição dos serviços conforme o disposto nas normas legais e infralegais disciplinadoras do
mercado de saúde suplementar, bem como nas condições contratadas;
CONSIDERANDO que os planos privados de assistência à saúde são regulados pela Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde);
CONSIDERANDO a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão (Súmula 608, STJ);
CONSIDERANDO que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC);
CONSIDERANDO a função social dos contratos (art. 421, CC) de planos privados de assistência à saúde, no sentido de assegurar tratamento
adequado aos beneficiários nos momentos em que estes precisarem;
CONSIDERANDO que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de
probidade e boa-fé (art. 422, CC);
CONSIDERANDO a reclamação apresentada na 32ª Promotoria de Justiça de Teresina pela Sra. Maria da Conceição Batista da Silva que
noticiou a negativa dada pela Unimed Teresina no tocante a liberação das sessões de acompanhamento psicológico da sua neta, Lívia
Silva Andrade Sousa;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas preventivas e repressivas, frente à proteção dos interesses individuais
indisponíveis, difusos e coletivos dos cidadãos;
RESOLVE:
Instaurar o Processo Administrativo, na forma do artigo 9º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério
Público, com o objetivo de apurar a existência (ou não) de conduta abusiva por parte da operadora de planos de saúde Unimed Teresina,
no que diz respeito a negativa da liberação das sessões de acompanhamento psicológico da beneficiária Lívia Silva Andrade Sousa,
determinando as seguintes diligências iniciais:
a) Expedição de ofício para a Unimed Teresina, requisitando esclarecimentos sobre o caso, bem como propostas de acordo, a fim de solucionar o
caso;
b) Juntada aos autos do procedimento do Termo de Declaração da Sra. Maria da Conceição Batista da Silva e dos documentos apresentados
pela declarante;
Nomeia-se os servidores da 32ª Promotoria de Justiça para secretariar este procedimento, conforme art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do
CNMP;
Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina e na imprensa oficial, conforme preceitua o artigo 4º,
inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Teresina-PI, 15 de fevereiro de 2021.
Maria das Graças do Monte Teixeira
Promotora de Justiça - 32ª Promotoria de Justiça de Teresina
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA E DO MEIO AMBIENTE DE TERESINA
32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
ATA DE ABERTURA DE CORREIÇÃO INTERNA ANUAL NA 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI
Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 08:00 horas, na 32ª Promotoria de Justiça, situada no Mezanino do
Prédio Sede Leste do Ministério Público do Estado do Piauí, localizado à Av. Lindolfo Monteiro, 911, Bairro de Fátima, Teresina-PI, presentes a
Promotora de Justiça, Maria das Graças do Monte Teixeira, o Assessor de Promotoria de Justiça, Breno Mayr Santos Resplandes, e a estagiária
Maria Victória Ibiapina de Santana, e de forma virtual a assessora Viviane Maria Campos Vale e a estagiária Juliana Lino Santos, foram iniciados
os trabalhos da Correição Interna Anual da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, que ocorrerá desta data até o dia 05 de março do corrente
ano, e seguirá o trâmite estabelecido na Portaria nº 05/2021 da 32ª Promotoria de Justiça. Como medidas iniciais ficam determinados os
seguintes atos: a) a fixação no átrio da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, no mural de recados da entrada principal do Prédio Sede das
Promotorias de Justiça de Teresina-PI, bem como publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, de cópia da Portaria
nº 05/2021; b) cientificação, mediante ofício, da presente Correição Interna a Exmª Sra. Procuradora-Geral de Justiça e o Exmº Sr. CorregedorGeral do Ministério Público; c) análise dos Procedimentos Preparatórios, Procedimentos Administrativos e Inquéritos Civis, arquivos, pastas,
livros, e demais documentos existentes na 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, colhendo relatório dos atos praticados e adotando todas as
medidas saneadoras necessárias à regularização do serviço. Nada mais havendo, eu, Viviane Maria Campos Vale, assessora de Promotoria de
Justiça, lavrei e assinei a presente ata, contendo 02 (duas) laudas, que lidas e achadas conforme, vão devidamente assinadas por todos os
presentes.
________________________________________________
Maria das Graças do Monte Teixeira
Promotora de Justiça Titular da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI
______________________________________________
Breno Mayr Santos Resplandes
Assessor da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI
Mat. Nº 15435
____________________________________________
Viviane Maria Campos Vale
Assessora da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI
Mat. Nº 15184
____________________________________________
Juliana Lino Santos
Estagiária da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI
Mat. Nº 2238
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__________________________________________
Maria Victória Ibiapina de Santana
Estagiária da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI
Mat. Nº 2196
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA E DO MEIO AMBIENTE DE TERESINA
32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
PORTARIA Nº 05/2021
A Excelentíssima Senhora Maria das Graças do Monte Teixeira, Promotora de Justiça titular da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, com
atuação na Defesa do Consumidor, no uso de suas atribuições legais e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO as determinações do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017, que dispõe sobre as providências
administrativas a serem adotadas nas Promotorias de Justiça do Estado do Piauí quando da alteração da titularidade ou da substituição em
virtude de férias, licenças ou afastamentos superiores a 30 (trinta) dias, bem como da obrigatoriedade de realização de correição interna anual;
CONSIDERANDO o que determina o Ato nº 01/2021-CGMP-PI, que suspende parcialmente a realização de correições ordinárias, previstas no
ATO Nº 17/2020-CGMP-PI, em função da pandemia de COVID-19, amplia o prazo para realização das Correições Internas previstas no ATO
CONJUNTO PGJ/CGMP-PI Nº 01/2017 e dá outras providências;
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 nas diversas Promotorias de Justiça do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a necessidade que o membro do Ministério Público tem de conhecer a realidade da Promotoria de Justiça da qual é titular;
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais visando ao seu aperfeiçoamento;
CONSIDERANDO que os procedimentos instaurados na 32ª Promotoria de Justiça de Teresina poderão ser convertidos em ações judiciais
visando assegurar as prerrogativas de milhares de consumidores do Estado do Piauí;
RESOLVE:
Art. 1º. DETERMINAR a realização da CORREIÇÃO INTERNA ANUAL na 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, no período de 15 (quinze) de
fevereiro a 05 (cinco) de março de 2021, dando-se início aos trabalhos às 8:00 h do primeiro dia deste lapso temporal, realizando-se de forma
física e virtual.
Art. 2º. A Correição consistirá, dentre outros atos, em:
I - Examinar os arquivos, pastas, livros, papéis e demais documentos existentes na 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, colhendo relatório
de atos praticados;
II - Adotar todas as medidas saneadoras, necessárias à regularização dos serviços;
III - Identificar todos os processos judiciais, procedimentos administrativos investigatórios e inquéritos civis em tramitação na 32ª Promotoria de
Justiça de Teresina-PI, de atribuição deste órgão de execução do Ministério Público, e elaborar relação discriminando o número total dos
processos judiciais com carga ao "Parquet", bem como, os procedimentos ou inquéritos civis instaurados, destes constando, além da numeração,
o assunto e as partes envolvidas;
IV- Quantificar e relacionar pessoal, equipamentos e mobiliário existentes na 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI;
V - Receber e analisar sugestões para o aperfeiçoamento da resolutividade das atividades das 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI;
VI - Elaborar relatório conclusivo da correição, do qual deverão constar as ocorrências verificadas e providências adotadas.
Parágrafo único. É vedada a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços de atribuição da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI
durante a correição.
Art. 3º- A presente Correição Interna Anual será presidida pela Promotora de Justiça Maria das Graças do Monte Teixeira e secretariada pelo
assessor Breno Mayr Santos Resplandes, que serão auxiliados pela assessora Viviane Maria Campos Vale e pelas estagiárias Juliana Lino
Santos e Maria Victória Ibiapina de Santana, compreendendo o período de 15 de fevereiro a 05 de março de 2021, no horário de 8:00 h às
12:00 h, sendo realizada de forma física e virtual, em razão da necessidade de se adotarem medidas para evitar o contágio pelo novo
coronavírus;
Art. 4º - A presente Correição Interna deverá ser instruída com cópia da ata de instalação dos trabalhos assinada pela Promotora de Justiça,
servidores, estagiários 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. 5º - Encerrada a Correição, cópias do relatório conclusivo e dos relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI
Nº 01, de 13 de janeiro de 2017, devidamente preenchidos, serão enviadas, no prazo de 10 (dez) dias, à Corregedoria Geral do Ministério
Público do Estado do Piauí;
Art. 6º - Da presente Correição Interna Anual deverão ser cientificados a Exmª. Sra. Procuradora-Geral de Justiça, Carmelina Maria Mendes de
Moura e o Exmº. Sr. Corregedor-Geral do Ministério Público, Luís Francisco Ribeiro.
Expeça-se Edital para dar publicidade a realização dos trabalhos correcionais da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí de cópia da Portaria nº 05/2021, bem como a fixação no átrio da 32ª Promotoria
de Justiça de Teresina-PI e no mural da entrada principal do Prédio Leste do Ministério Público do Estado do Piauí.
Publique-se, registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Teresina-PI, 15 de fevereiro 2021.
Maria das Graças do Monte Teixeira
Promotora de Justiça titular da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

3.13. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UNIÃO - PI15707
PORTARIA N. 01/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021
Objeto: Instaurar Procedimento Administrativo visando acompanhar as ações adotadas pela Prefeitura Municipal de União/PI e Secretaria
Municipal de Saúde, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela
Campanha Nacional de Vacinação.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de União/PI, no uso das
atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 8º, III e IV, da Resolução CNMP Nº 174/2017;
CONSIDERANDO que 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 o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece e seu art. 196 que a saúde 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;
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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, no dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde OMS "decretou situação de emergência de saúde pública
de importância internacional" e, e seguida, no dia 11 de março de 2020, declarou a pandemia de COVID-19;
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 estabelecidas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e
operacionalização da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que em referido documento estabelece que o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em Residências
Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de disponibilidade da vacina;
CONSIDERANDO que, segundo o referido Informe Técnico, os públicos-alvo da campanha são: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em
terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas
com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua,
forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aquaviário;
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no Estado do Piauí, até o dia 09 de Fevereiro de 2021, 163.087 (cento e
sessenta e três mil e oitenta e sete) pessoas, bem como levado a óbito outros 3.139 (três mil, cento e trinta e nove) piauienses1;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão;
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de 18/01/20212;
CONSIDERANDO o recebimento de 24 mil doses da vacina da Universidade de Oxford/Astrazeneca, fabricada na Índia em 24/01/2021 pelo
Estado do Piauí3;
CONSIDERANDO que em 07/02/2021, o Estado do Piauí recebeu 36.600 mil doses da vacina CoronaVac, da Sinovac/Butantan, as quais darão
continuidade a vacinação dos profissionais da saúde e proporcionarão o início à imunização de idosos com mais de 90 anos4;
CONSIDERANDO que cabe à esfera da 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 (duzentos de vinte e quatro) municípios piauienses, sendo composta
por 16 (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 respectivas4;
CONSIDERANDO, por fim, que, nos termos do Art. 27, caput, da Resolução nº 036/2016-OECPJ, o Procedimento Administrativo é a espécie
extrajudicial adequada ao acompanhamento e fiscalização de políticas públicas;
RESOLVE:
Instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 01/2021, a fim de acompanhar as ações adotadas pelo MUNICÍPIO DE UNIÃO/PI, com o
objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de
Vacinação, determinando, desde já, as seguintes diligências:
1. AUTUAÇÃO da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
2. REMESSA desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde CAODS/MPPI,
para conhecimento;
3. REMESSA desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça;
4. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO ao MUNICÍPIO DE UNIÃO/PI, na pessoa do Prefeito Municipal Gustavo Conde Medeiros, e à
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, na pessoa de Elaine Almeida Melo de Menezes, RECOMENDANDO acerca da temática;
5. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Sra. Elaine Almeida Melo de Menezes, solicitando que, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, encaminhe a este Órgão
Ministerial as seguintes informações:
a) o quantitativo de doses da vacina recebida pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI;
b) o cronograma de vacinação do município atendendo aos critérios estabelecidos
pelos Planos Nacional e Estadual de Saúde;
c) como se dará o controle de rastreabilidade das pessoas vacinadas para aplicação
da segunda dose da vacina.
6. NOMEIA-SE a Assessora de Promotoria Silaylla Maria Amorim Rodrigues - Mat. nº 15480 para secretariar este procedimento, como determina
o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
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Após autuação, registro, cumprimento do despacho e esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos para as demais
providências.
Cumpra-se.
União/PI, 11 de fevereiro de 2021.
LUIZ ANTÔNIO FRANÇA GOMES
Promotor de Justiça
Respondendo pela 2ªPJUN
______________________
1http://coronavirus.pi.gov.br//Acesso em: 09 de fev. 2021. 2https://www.pi.gov.br/noticias/wellington-recebe-em-sao-paulo-doses-da-coronavacpara-o-piaui-vacina-chega-aoestado-ainda-nesta-segunda-18/ / Acesso em: 09 de fev. 2021.
3https://www.pi.gov.br/noticias/segundo-lote-de-vacinas-chega-ao-piaui-e-deve-imunizar-24-mil-pessoas/ /Acesso em: 09 de fev. 2021.
4https://www.pi.gov.br/noticias/piaui-recebe-nova-remessa-de-vacinas-contra-a-covid-19/ / Acesso em: 09 de fev.2021.
PORTARIA N. 02/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021
Objeto: Instaurar Procedimento Administrativo visando acompanhar as ações adotadas pela Prefeitura Municipal de Lagoa Alegre/PI e Secretaria
Municipal de Saúde, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela
Campanha Nacional de Vacinação.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de União/PI, no uso das
atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 8º, III e IV, da Resolução CNMP Nº 174/2017;
CONSIDERANDO que 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 o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece e seu art. 196 que a saúde 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 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, no dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde OMS "decretou situação de emergência de saúde pública
de importância internacional" e, e seguida, no dia 11 de março de 2020, declarou a pandemia de COVID-19;
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 estabelecidas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e
operacionalização da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que em referido documento estabelece que o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em Residências
Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de disponibilidade da vacina;
CONSIDERANDO que, segundo o referido Informe Técnico, os públicos-alvo da campanha são: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em
terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas
com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua,
forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aquaviário;
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no Estado do Piauí, até o dia 09 de Fevereiro de 2021, 163.087 (cento e
sessenta e três mil e oitenta e sete) pessoas, bem como levado a óbito outros 3.139 (três mil, cento e trinta e nove) piauienses1;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão;
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de 18/01/20212;
CONSIDERANDO o recebimento de 24 mil doses da vacina da Universidade de Oxford/Astrazeneca, fabricada na Índia em 24/01/2021 pelo
Estado do Piauí3;
CONSIDERANDO que em 07/02/2021, o Estado do Piauí recebeu 36.600 mil doses da vacina CoronaVac, da Sinovac/Butantan, as quais darão
continuidade a vacinação dos profissionais da saúde e proporcionarão o início à imunização de idosos com mais de 90 anos4;
CONSIDERANDO que cabe à esfera da 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;
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CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 (duzentos de vinte e quatro) municípios piauienses, sendo composta
por 16 (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 respectivas4;
CONSIDERANDO, por fim, que, nos termos do Art. 27, caput, da Resolução nº 036/2016-OECPJ, o Procedimento Administrativo é a espécie
extrajudicial adequada ao acompanhamento e fiscalização de políticas públicas;
RESOLVE:
Instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 01/2021, a fim de acompanhar as ações adotadas pelo MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE/PI,
com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional
de Vacinação, determinando, desde já, as seguintes diligências:
1. AUTUAÇÃO da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
2. REMESSA desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde CAODS/MPPI,
para conhecimento;
3. REMESSA desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça;
4. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO ao MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE/PI, na pessoa do Prefeito Municipal Carlos Magno Fortes Machado
e à SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RECOMENDANDO acerca da temática;
5. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, solicitando que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, encaminhe a este
Órgão
Ministerial as seguintes informações:
a) o quantitativo de doses da vacina recebida pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI;
b) o cronograma de vacinação do município atendendo aos critérios estabelecidos
pelos Planos Nacional e Estadual de Saúde;
c) como se dará o controle de rastreabilidade das pessoas vacinadas para aplicação
da segunda dose da vacina.
6. NOMEIA-SE a Assessora de Promotoria Silaylla Maria Amorim Rodrigues - Mat. nº 15480 para secretariar este procedimento, como determina
o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
Após autuação, registro, cumprimento do despacho e esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos para as demais
providências.
Cumpra-se.
União/PI, 11 de fevereiro de 2021.
LUIZ ANTÔNIO FRANÇA GOMES
Promotor de Justiça
Respondendo pela 2ªPJUN
______________________
1http://coronavirus.pi.gov.br//Acesso em: 09 de fev. 2021. 2https://www.pi.gov.br/noticias/wellington-recebe-em-sao-paulo-doses-da-coronavacpara-o-piaui-vacina-chega-aoestado-ainda-nesta-segunda-18/ / Acesso em: 09 de fev. 2021.
3https://www.pi.gov.br/noticias/segundo-lote-de-vacinas-chega-ao-piaui-e-deve-imunizar-24-mil-pessoas/ /Acesso em: 09 de fev. 2021.
4https://www.pi.gov.br/noticias/piaui-recebe-nova-remessa-de-vacinas-contra-a-covid-19/ / Acesso em: 09 de fev.2021.

3.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS-PI15708
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 08/2020
PORTARIA Nº 26/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu intermédio da Promotoria de Justiça de Fronteiras, com fundamento no art. 129 da
Constituição Federal, bem como na Lei 7.347/85;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais
indisponíveis, zelando, entre outros interesses, pela probidade na administração pública;
CONSIDERANDO que a denunciante afirma que o concurso público da Prefeitura de Alegrete do Piauí aprovou 47 (quarenta e sete) pessoas que
já trabalhavam na Prefeitura, de 76 (setenta e seis) vagas previstas;
CONSIDERANDO que a denunciante não trouxe provas contundentes, apenas esta afirmativa;
CONSIDERANDO que há denúncia proveniente da Ouvidoria, de origem anônima, do MPPI declinando conversas de WhatsApp de pessoas
aprovadas que afirmaram não terem obtido as pontuações apresentadas no resultado final;
CONSIDERANDO que, por mais que ínfima a prova de origem anônima, tal não deixa de ser um indício;
Desta feita, instauro o presente Procedimento Administrativa, inicialmente para verificar o grau de parentesco dos aprovados com o gestor
municipal.
Fronteiras-PI, 10 de Dezembro de 2020
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça

3.15. 74ª ZONA ELEITORAL DO PIAUÍ - BARRO DURO15709
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL
PJBD/MPPI Nº 001/2021
Respeito material à cota de gênero, pelos partidos políticos da 74ª Zona Eleitoral do Piauí, de maneira a assegurar e estimular verdadeira
participação feminina na vida pública.
O Ministério Público Brasileiro, por seu ramo eleitoral no Piauí, através de seu Presentante da 74ª Zona Eleitoral, que abrange as cidades de
Barro Duro, Passagem Franca do Piauí, São Miguel da Baixa Grande, Prata do Piauí, São Félix do Piauí e Santa Cruz dos Milagres, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais, na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº
75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições
legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades
dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores, afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que, no Brasil, a luta pela igualdade de direitos e garantias entre os gêneros, dentro do campo social, jurídico, político, entre
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outros, vem ganhando mais espaço e visibilidade com o decorrer dos anos e, devido a isso, tendo o Direito o objetivo de caminhar lado a lado da
evolução social, para fins de garantir maior efetividade à sua atuação no campo prático, vem sendo remodelado para que atenda e acompanhe
tais mudanças, de modo que a igualdade entre os gêneros passe a ser estimulada e garantida;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 88 expressamente afirma que "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações" (artigo
5º, inciso I, CF/88), e da igualdade constitucional entre homens e mulheres decorre a garantia de igualdade de oportunidades, de condições e de
participação na vida pública da Nação;
CONSIDERANDO que, ainda em seu texto, a Carta Magna determina que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é
construção de uma sociedade livre, justa, solidária, com a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, CF/88);
CONSIDERANDO que tramita nesta unidade ministerial o PA (procedimento administrativo) nº 160-325/2020, instaurado para acompanhar as
Eleições 2020 na 74ª Zona Eleitoral;
CONSIDERANDO que República Federativa do Brasil se comprometeu a tomar todas as medidas apropriadas para modificar os padrões
socioculturais de conduta de homens e mulheres, com vista a alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer
outra índole que estejam baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e
mulheres; e a tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país;
CONSIDERANDO que a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, trouxe em seu texto a obrigatoriedade de os partidos políticos empregarem a
inclusão de ambos os gêneros em sua estrutura de candidatos;
CONSIDERANDO que o art. 10, §3º, da supramencionada lei determina: "do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo";
CONSIDERANDO que, embora o texto determine a igualdade entre gêneros, no Brasil, por seu contexto histórico, sabe-se que o que o espírito
da lei buscou proteger e assegurar foi a inclusão das mulheres na vida política do País, uma vez que a grande maioria dos partidos são formados
por pessoas do gênero masculino, sendo poucos aqueles que buscam a integração feminina em seu histórico partidário, de maneira voluntária,
independente de imposição legal, o que é reflexo de uma sociedade ainda muito machista e patriarcal;
CONSIDERANDO que, desde sua criação, no ano 2009, a cota de gênero não é realmente cumprida, e esse debate tinha pouca visibilidade,
porque a lei não impunha uma consequência concreta para sancionar aquelas coligações que deixassem de cumprir materialmente o comando
legal, bem como porque as consequências negativas eram adstritas apenas às mulheres, que perdiam seu direito de representação pública, e tal
conduta não tinha qualquer repercussão financeira com relação ao financiamento de campanha ou mesmo quanto à impugnação real de
candidaturas;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 23.609/2019 do TSE trouxe em seu texto legal as seguintes imposições e sanções acaso ocorra
inobservância do exigido quanto ao respeito à cota de gênero, buscando acentuar as penalidades:
"Art. 17. Cada partido político poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as
Câmaras Municipais, no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo nas unidades da Federação
em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não exceder a 12 (doze), para as quais cada partido político poderá
registrar candidatos a deputado federal e a deputado estadual ou distrital no total de até 200% (duzentos por cento) das respectivas vagas (Lei nº
9.504/1997, art. 10, caput e inciso II).
[...]
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido político preencherá o mínimo de 30% (trinta por
cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada gênero (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º).
[...]
§ 6º A extrapolação do número de candidatos ou a inobservância dos limites máximo e mínimo de candidaturas por gênero é causa
suficiente para o indeferimento do pedido de registro do partido político (DRAP), se este, devidamente intimado, não atender às
diligências referidas no art. 36.
[...]
Art. 47. O julgamento do processo principal (DRAP) precederá o julgamento dos processos dos candidatos (RRC), devendo o resultado
daquele ser certificado nos autos destes.
Art. 48. O indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a ele vinculados."
CONSIDERANDO que a faceta do consagrado princípio constitucional da isonomia no direito eleitoral é o princípio da igualdade de oportunidades
no prélio eleitoral, e, sem que o problema das fraudes nas cotas de gênero seja enfrentado, a democracia brasileira nunca será plena, e a
igualdade de oportunidades ao acesso aos mandatos eletivos encontrará óbice nos partidos que têm interesse em não oxigenar a composição
das Casas Legislativas;
CONSIDERANDO que a tentativa de inclusão da mulher no campo político, como já dito anteriormente, não se esgota no contexto formal da
norma, qual seja, o mero registro de candidatas femininas às vésperas da Eleição;
CONSIDERANDO que o que a lei objetiva assegurar é a igualdade de oportunidades e participação feminina na construção e desenrolar da
política no País, para que mulheres tenham espaço e direito de fala, e se sintam e se vejam representadas dentro da "bolha política", que deve
ter, como finalidade principal, o interesse público;
CONSIDERANDO que é preciso que os partidos políticos, ao redor do País, entendam o espírito da lei, e, para isso, se espera que o Direito os
force a abrir os olhos para o que de fato se espera atingir o respeito à cota de gênero em todos os pleitos eleitorais;
CONSIDERANDO que não se espera a simples menção de nomes femininos em agremiações partidárias, pois o que se pretende realizar, no
meio social e político, é a verdadeira vivência das mulheres no campo político, com participação efetiva e real em agremiações partidárias, com
atuação CONSTANTE no diretório e organização política, o que não se deve apurar tão somente para efeitos de candidatura a mandato
eletivo;
CONSIDERANDO que, na 74ª Zona Eleitoral do Piauí, de um universo de mais de 200 (duzentas) candidaturas masculinas e femininas, apenas
10 (dez) mulheres foram eleitas nas eleições de 2020, sendo 02 (duas) em Barro Duro, 01 (uma) em Passagem Franca do Piauí, 02 (duas) em
São Miguel da Baixa Grande, 02 (duas) em Prata do Piauí, 02 (duas) em São Félix do Piauí e 01 (uma) Santa Cruz dos Milagres, o que equivale
a apenas 15% (quinze por cento) dos cargos eletivos tendo sido preenchidos por mulheres;
CONSIDERANDO que a pouquíssima quantidade de mulheres eleitas sugere indícios da existência de "candidaturas fictícias" pelos partidos
políticos na 74ª Zona Eleitoral do Piauí;
CONSIDERANDO que, além de interportos vários recursos, foram ajuizadas, pelo Ministério Público Eleitoral, 26 (vinte e seis) Ações de
Impugnação de Registro de Candidatura, na 74ª Zona Eleitoral do Piauí, pelo desrespeito à cota de gênero imposta por lei, em sua
dimensão material, a fim de reprimir o "estado de aparência" que estava sendo formado nas eleições de 2020, prática que, como já assinalado, é
alimentada no seio político desde sempre;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 164, de 28 de março de 2017, em seu art. 4º, permite que o Ministério Público expeça
Recomendações Preventivas a qualquer pessoa física ou jurídica, para salvaguardar interesses, direitos e bens de que é incumbido o Ministério
Público;
RESOLVE:
RECOMENDAR a todos os Partidos Políticos das cidades de Barro Duro, Passagem Franca do Piauí, São Miguel da Baixa Grande, Prata do
Piauí, São Félix do Piauí e Santa Cruz dos Milagres:
Que respeitem materialmente o art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97, promovendo a inclusão de mulheres no meio político partidário de maneira
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constante, não apenas com registros de candidatura "às pressas", na clara intenção de burlar o espírito da lei;
Que promovam a filiação feminina aos partidos políticos de maneira constante, e não apenas por ocasião do calendário eleitoral;
Que observem a proporção de gênero também na formação das estruturas de direção partidária;
Que incentivem e promovam a participação de mulheres na estrutura partidária, em cargos e posições de decisão, tal qual é incentivado e
promovido para as pessoas do gênero masculino;
Que a inclusão de mulheres dentro da estrutura partidária não seja apenas "decorativa", mas, sim, efetiva, com participação em eventos públicos,
reuniões privadas, entrevistas partidárias e todo e qualquer evento social dentro ou fora da Comarca de Barro Duro, a fim de que sirva também
de estímulo e exemplo aos novos e antigos partidos políticos que ainda apresentem relutância em fazer o que é certo, de acordo com os ditames
legais.
SALIENTA, o Ministério Público, por oportuno, que o objetivo deste Órgão Ministerial, dentro da defesa da democracia, uma de suas atribuições
constitucionais, é assegurar pleitos eleitorais mais igualitários, justos e democráticos, para que, já nas eleições de 2022, o número de Ações de
Impugnações de Registros de Candidatura e recursos, por desrespeito à cota de gênero, seja nulo ou, pelo menos, reduzido consideravelmente,
diante da colaboração de todos os Partidos Políticos da 74ª Zona Eleitoral do Piauí com o Ministério Público, que continuará a exercer sua função
fiscalizatória indistintamente.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
Ao Cartório Eleitoral desta urbe, para ciência;
Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de publicação no Diário Oficial do Estado;
Assessoria de Imprensa do MPPI, para divulgação entre as principais mídias das quais o Ministério Público dispõe de acesso;
Ao Procurador Regional Eleitoral do Piauí.
À assessoria/secretaria da Promotoria de Justiça de Barro Duro, determino:
Cumpra-se as remessas anotadas acima;
Em ofício de ordem, encaminhe-se esta Recomendação, fisicamente ou por meio eletrônico a todos os Partidos Políticos da 74ª Zona Eleitoral do
Piauí, de tudo certificando nos autos;
Junte-se este recomendatório ao procedimento administrativo eleitoral nº 160-325/2020, que tem como objeto o acompanhamento das eleições
2020 no âmbito da 74ª Zona Eleitoral do Piauí e promova-se seu arquivamento, por alcançada sua finalidade;
Em ofício de ordem, encaminhe-se esta Recomendação, fisicamente ou por meio eletrônico, a todos os prefeitos e presidentes de Câmara
Municipal da Comarca, de tudo certificando nos autos;
Encaminhe-se esta Recomendação, via aplicativo de mensagens instantâneas, para fins de publicidade, a todos os contatos cadastrados no
celular institucional da Promotoria de Justiça de Barro Duro.
Barro Duro/PI, 15 de fevereiro de 2021.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA ELEITORAL
Titular da Promotoria de Justiça de Barro Duro/PI

3.16. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI15710
PORTARIA Nº 03/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento do CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE FLORIANO/PI NO ANO
DE 2021, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis necessárias para a garantia do seu pleno funcionamento,
conforme seja o caso.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante em substituição na 2ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, arts. 131 e seguintes e 200 e seguintes do ECA, 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 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 incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, nos termos do artigo 201, inciso III, da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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, nos termos do
artigo 227 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral de que trata a Lei n° 8.069/90, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de
lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade;
CONSIDERANDO que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações
governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 86 da Lei n°. 8.069/90;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, nos termos do artigo 131 da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que incumbe ao Município garantir ao Conselho Tutelar todos os meios necessários para os conselheiros exercerem, com
eficiência, suas atribuições, assegurando-lhe uma estrutura adequada ao seu pleno funcionamento, devendo na Lei Orçamentária Municipal
constar previsão de recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos seus
conselheiros, nos termos do artigo 134 da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que as ações desenvolvidas pelo Conselho Tutelar, no exercício de suas atribuições, constituem serviços públicos relevantes;
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 e
seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP, art. 200 do ECA e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do Município de FLORIANO/PI e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e
Assistência Social, cujo objeto é fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento do Conselho Tutelar do Município de
FLORIANO/PI no ano de 2021, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis e 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 CAODIJ 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 01 (um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo
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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
PORTARIA Nº 04/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento do CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ARRAIAL/PI NO ANO
DE 2021, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis e necessárias para a garantia do seu pleno funcionamento,
conforme seja o caso.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante em substituição na 2ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, arts. 131 e seguintes e 200 e seguintes do ECA, 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 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 incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, nos termos do artigo 201, inciso III, da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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, nos termos do
artigo 227 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral de que trata a Lei n° 8.069/90, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de
lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade;
CONSIDERANDO que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações
governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 86 da Lei n°. 8.069/90;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, nos termos do artigo 131 da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que incumbe ao Município garantir ao Conselho Tutelar todos os meios necessários para os conselheiros exercerem, com
eficiência, suas atribuições, assegurando-lhe uma estrutura adequada ao seu pleno funcionamento, devendo na Lei Orçamentária Municipal
constar previsão de recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos seus
conselheiros, nos termos do artigo 134 da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que as ações desenvolvidas pelo Conselho Tutelar, no exercício de suas atribuições, constituem serviços públicos relevantes;
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 e
seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP, art. 200 do ECA e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do Município de ARRAIAL/PI e da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo
objeto é fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento do Conselho Tutelar do Município de ARRAIAL/PI no ano de 2021, bem
como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis e 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 CAODIJ 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 01 (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
PORTARIA Nº 05/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento do CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES/PI
NO ANO DE 2021, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis e necessárias para a garantia do seu pleno
funcionamento, conforme seja o caso.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante em substituição na 2ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, arts. 131 e seguintes e 200 e seguintes do ECA, 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 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 incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, nos termos do artigo 201, inciso III, da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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, nos termos do
artigo 227 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral de que trata a Lei n° 8.069/90, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de
lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade;
CONSIDERANDO que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações
governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 86 da Lei n°. 8.069/90;
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CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, nos termos do artigo 131 da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que incumbe ao Município garantir ao Conselho Tutelar todos os meios necessários para os conselheiros exercerem, com
eficiência, suas atribuições, assegurando-lhe uma estrutura adequada ao seu pleno funcionamento, devendo na Lei Orçamentária Municipal
constar previsão de recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos seus
conselheiros, nos termos do artigo 134 da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que as ações desenvolvidas pelo Conselho Tutelar, no exercício de suas atribuições, constituem serviços públicos relevantes;
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 e
seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP, art. 200 do ECA e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do Município de FRANCISCO AYRES/PI e Secretaria Municipal de Assistência Social,
cujo objeto é fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento do Conselho Tutelar do Município de FRANCISCO AYRES/PI no
ano de 2021, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis e 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 CAODIJ 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 01 (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
PORTARIA Nº 06/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento do CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ/PI
NO ANO DE 2021, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis e necessárias para a garantia do seu pleno
funcionamento, conforme seja o caso.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante em substituição na 2ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, arts. 131 e seguintes e 200 e seguintes do ECA, 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 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 incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, nos termos do artigo 201, inciso III, da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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, nos termos do
artigo 227 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral de que trata a Lei n° 8.069/90, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de
lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade;
CONSIDERANDO que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações
governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 86 da Lei n°. 8.069/90;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, nos termos do artigo 131 da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que incumbe ao Município garantir ao Conselho Tutelar todos os meios necessários para os conselheiros exercerem, com
eficiência, suas atribuições, assegurando-lhe uma estrutura adequada ao seu pleno funcionamento, devendo na Lei Orçamentária Municipal
constar previsão de recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos seus
conselheiros, nos termos do artigo 134 da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que as ações desenvolvidas pelo Conselho Tutelar, no exercício de suas atribuições, constituem serviços públicos relevantes;
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 e
seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP, art. 200 do ECA e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do Município de NAZARÉ DO PIAUÍ/PI e Secretaria Municipal de Assistência Social,
cujo objeto é fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento do Conselho Tutelar do Município de NAZARÉ DO PIAUÍ/PI no ano
de 2021, 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 CAODIJ 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 01 (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
PORTARIA Nº 07/2021
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento do CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
PEIXE/PI NO ANO DE 2021, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis e necessárias para a garantia do seu pleno
funcionamento, conforme seja o caso.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante em substituição na 2ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, arts. 131 e seguintes e 200 e seguintes do ECA, 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 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 incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, nos termos do artigo 201, inciso III, da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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, nos termos do
artigo 227 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral de que trata a Lei n° 8.069/90, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de
lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade;
CONSIDERANDO que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações
governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 86 da Lei n°. 8.069/90;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, nos termos do artigo 131 da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que incumbe ao Município garantir ao Conselho Tutelar todos os meios necessários para os conselheiros exercerem, com
eficiência, suas atribuições, assegurando-lhe uma estrutura adequada ao seu pleno funcionamento, devendo na Lei Orçamentária Municipal
constar previsão de recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos seus
conselheiros, nos termos do artigo 134 da Lei n° 8.069/90;
CONSIDERANDO que as ações desenvolvidas pelo Conselho Tutelar, no exercício de suas atribuições, constituem serviços públicos relevantes;
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 e
seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP, art. 200 do ECA e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do Município de SÃO JOSÉ DO PEIXE/PI e Secretaria Municipal de Desenvolvimento e
Assistência Social, cujo objeto é fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento do Conselho Tutelar do Município de SÃO
JOSÉ DO PEIXE/PI no ano de 2021, 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 CAODIJ 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 01 (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

3.17. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO-PI15711
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000738-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF) nº 000738-325/2020, instaurada a partir de Boletim de Ocorrência oriundo da Polícia Militar, em que o Sr. Pedro
Lucas Germano da Silva informa que foi abordado por uma pessoa não identificada, que conduzia uma POP 100, e esta pessoa colocou uma
lanterna em seu rosto e o fez entregar o seu celular e carteira, evadindo-se do local em fuga.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se o envio de Ofício nº 1450/2020-PJBD/MPPI à Delegacia de Polícia de Barro Duro solicitando investigações
quanto os fatos narrados.
À vista do exposto, diante de solicitação encaminhada a Delegacia de Polícia de Barro Duro para proceder com as devidas investigações
quanto aos fatos narrados, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como
em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Junte-se cópia integral deste feito ao procedimento administrativo das requisições do Ministério Público endereçadas à Polícia Civil, para fins de
controle e acompanhamento do desfecho do caso.
Barro Duro - PI, 10 de fevereiro de 2021.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000487-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF) nº 000487-325/2020, instaurada a partir de relatório oriundo do Conselho Tutelar de Barro Duro, em que a Sra.
Maria Antônia da Silva, informa que o Sr. Enilson, vulgo "Nilson", com mais de 40 (quarenta) anos de idade, estaria se relacionando com sua
filha, menor de 12 anos, M. C. do N. L.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se o envio de Ofício nº 1167/2020-PJBD/MPPI, à Delegacia de Polícia de Barro Duro, solicitando investigações
quanto os fatos narrados.
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À vista do exposto, diante de solicitação encaminhada a Delegacia de Polícia de Barro Duro, para proceder com as devidas investigações
quanto aos fatos narrados, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como
em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Junte-se cópia integral deste feito ao procedimento administrativo das requisições do Ministério Público endereçadas à Polícia Civil, para fins de
controle e acompanhamento do desfecho do caso.
Barro Duro - PI, 10 de fevereiro de 2021.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000592-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF) nº 000592-325/2020, instaurada a partir de Boletim de Ocorrência oriundo da Polícia Militar, registrado em
razão da suposta prática do art. 268 do Código Penal, por parte dos, à época, candidatos a prefeito, Elói Pereira de Sousa e seu vice, Júnior, em
Barro Duro/PI.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se o envio de Ofício nº 1218/2020-PJBD/MPPI à Delegacia de Polícia de Barro Duro solicitando investigações
quanto os fatos narrados.
À vista do exposto, diante de solicitação encaminhada a Delegacia de Polícia de Barro Duro para proceder com as devidas investigações
quanto aos fatos narrados, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como
em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP e publicações. Deixe-se de comunicar ao noticiante, por tratar-se de feito lastreado em dever de ofício.
Junte-se cópia integral deste feito ao procedimento administrativo das requisições do Ministério Público endereçadas à Polícia Civil, para fins de
controle e acompanhamento do desfecho do caso.
Barro Duro - PI, 10 de fevereiro de 2021.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de notícia de fato nº 000664-325/2020
Trata-se de Notícia de Fato (NF) nº 000664-325/2020, instaurada a partir de denúncia encaminhada a este órgão ministerial, narrando que o
Partido Progressista - PP -, de Passagem Franca do Piauí, estaria fazendo uso de uma motocicleta, com uma caixa de som acoplada,
promovendo propaganda eleitoral em prol do precitado partido político, em veículo assemelhado a carro de som, pelas ruas do referido município.
Despacho de fls. 02-04 informando que a prática de propaganda irregular, nos moldes que estavam sendo realizados pelo referido partido
político, em tempos de campanha, deveriam cessar, por tudo aquilo que fora amplamente exposto por ocasião do referido ato.
Determinou-se o encaminhamento do referido despacho ministerial, para fins de conhecimento ao Partido Progressista, na figura de seu
representante legal, para que se desse ciência da realização de propaganda irregular com o uso de carro de som e/ou assemelhados e da
obrigação e/ou necessidade de cessar com essa, sob pena de responsabilização pela prática de ato ilegal de maneira isolada.
O Partido Progressista, portanto, fora devidamente comunicado, por meio de seu representante legal, conforme Ofício nº 1325/2020-PJBD/MPPI,
às fls. 11.
Eis o relatório. Passo à decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve informação de permanência da irregularidade noticiada, após notificado o Partido Progressista,
fazendo-se presumir, neste tanto, cessada a realização de campanha nos moldes anteriormente irregulares, encerrando-se, assim, o objeto deste
feito.
À vista do exposto, encerrado o objeto deste procedimento, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento, ARQUIVO a
presente NF no SIMP, assim como em pasta própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias. Comunique-se ao noticiante, para conhecimento das medidas adotadas.
Barro Duro - PI, 10 de fevereiro de 2021.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (bmc)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - P.E. Nº 09/202115690
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº09/2021
APregoeirado MP/PIcomunicaa todos os interessadosa suspensão, de ofício,do Pregão Eletrôniconº09/2021(aquisiçãode licença de uso do
softwareAtlassianCrowd(Server) em sua versão maisatualizada, para usuários ilimitados, manutenção gratuita do software por 24meses incluindo todas as atualizações e suporte, para o Ministério Público doEstado do Piauí., conforme especificações contidas no Termo de
Referência (Anexo I)),dianteda necessidade dealteraçãode ofíciono edital.
Teresina-PI,12 de fevereiro de 2021.
Érica Patrícia Martins Abreu
Pregoeirado MP/PI

4.2. DESPACHO PGJ15701
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
DESPACHO PGJ - 0056215
Assunto: Procedimento de Gestão Administrativa nº. 19.21.0011.0006102/2020-76. Pregão Eletrônico nº. 02/2021. Registro de preços, pelo
prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa especializada em produção de vídeos e spots institucionais, para
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divulgação da imagem institucional do Ministério Público do Estado do Piauí, apoio a campanhas institucionais e outros fins correlatos,
de acordo com as demandas da Coordenadoria de Comunicação Social do Ministério Público do Estado do Piauí, nas quantidades e
com as especificações contidas no Termo de Referência. Improcedência do Recurso. Manutenção da decisão do pregoeiro. Seguimento
regular do certame.
Considerando o recurso administrativo interposto pelo licitante K G NASCIMENTO MARKENTING, CNPJ nº 39.421.244/0001-83, e que a
recorrida HUB - AGÊNCIA DIGITAL LTDA ME, CNPJ nº 14.092.729/0001-40, apresentou contrarrazões recursais (SEI nº 0054421).
Considerando a manifestação esposada pelo condutor do Pregão (SEI nº. 0054422; 0054425; 0054428).
Considerando que, da análise dos autos, vislumbrou-se que a proposta comercial, relativa ao lote único do certame, apresentada pela empresa
recorrida atende perfeitamente aos critérios exigidos no instrumento convocatório, diferentemente do alegado no recurso administrativo.
Considerando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que obriga a Administração a respeitar estritamente as regras que haja
previamente estabelecido para disciplinar o certame, como, aliás, está consignado no art. 41, da Lei de Licitações.
Considerando o Parecer Jurídico n°. 14/2021 com manifestação pela improcedência do recurso administrativo.
Decido, pelos motivos arguidos acima e com fulcro no art. 12, V, da Lei Complementar Estadual n° 12, de 18 de dezembro de 1993, bem como
do art. 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/2002; e, subsidiariamente a Lei Federal n°. 8.666/93, pela IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO
ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE, CONFERINDO-SE REGULAR SEGUIMENTO DO CERTAME.
Cumpra-se.
Encaminhem-se os autos ao Pregoeiro para providências atinentes ao caso.
Carmelina Maria Mendes de Moura
- Procuradora-Geral de Justiça -

5. GESTÃO DE PESSOAS
[]

5.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 15700
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 64/2021
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER 03 (três) dias de folga, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021, ao servidor FABRÍCIO MANOEL DE BRITO, Técnico Ministerial,
matrícula nº 372, lotado junto ao Núcleo das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, em razão de serviço prestado junto à Justiça
Eleitoral, no Pleito Eleitoral de 2020, ficando os 09 (nove) dias restantes para data oportuna, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio
alimentação.
Teresina (PI), 28 de fevereiro de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 65/2021
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER 01 (um) dia de folga, no dia 26 de fevereiro de 2021, à servidora comissionada CRISTIANE LAGE FORTES, Assessora
Administrativa do Procurador-Geral de Justiça, matrícula nº 16953, lotada junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, em razão de
serviço prestado junto à Justiça Eleitoral, no pleito eleitoral de 2014, ficando os 04 (quatro) dias restantes para data oportuna, sem que recaiam
descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 28 de fevereiro de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos

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

6.1. GRUPO DE TRABALHO PARA AUXÍLIO E EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
DE PICOS-PI15699
Procedimento Administartivo nº SIMP: 000005-411/2020
DECISÃO
Trata-se de Procedimento Administrativo que visa fiscalizar a efetiva aplica- ção dos recursos públicos no combate e prevenção ao COVID-19
pelo Município de ALE- GRETE DO PIAUÍ-PI, e de dar maior transparência dos gastos realizados para este fim.
Expediu-se recomendação ao gestor municipal visando a disponibilização de informações, através da criação de uma aba específica no portal da
transparência, alimentada diariamente e apresentando, de forma discriminada os valores orçamentários e a execução de despesas, como
decretos e atos administrativos que autorizam realocação de recursos ou abrem créditos adicionais, contratos administrativos de prestação e
fornecimento de bens e serviços, nota de empenho, liquidação e pagamento, descrição do bem e/ou serviço, o quantitativo, o valor unitário e total
da aquisição, a data da compra e o nome do fornecedor, inclusive CNPJ, ou seja, todas as receitas e gastos públicos relacionados
especificamente ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do COVID-19, como determina o artigo 4º, parágrafo 2º, da Lei
13.979/2020 (peça de ID: 31357647).
O gestor municipal, em resposta à recomendação mencionada, apresentou resposta ao Ofício nº 249/2020, indicando que acatou à
recomendação (ID: 31357647).
Foi realizada nova pesquisa no Portal da Transparência do Município, onde constatou-se irregularidades. Diante das irregularidades apontadas, o
ente municipal foi instado a regularizar as pendências no prazo de 48h (quarenta e oito horas).
Após o Município ter informado que sanou as pendências, ofício nº 027/2020 (ID: 31513787), realizou-se o preenchimento do checklist do Portal
da Transparência do município de Alegrete do Piauí (ID: 31629178).
Determinou-se que o ente municipal regularizasse as pendências constatadas no checklist no prazo de 10 (dez) dias (despacho de ID: 3164539).
O Município, por sua vez, manifestou-se que repararia as pendências, ofício nº 036/2020 (ID nº 2870136).
Outrossim, consoante atesta a certidão ID nº 32229034, o mencionado Município cumpriu com o determinado na Recomendação nº 70/2020 do
Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do Covid-19 Região de Picos, pois de acordo com a pesquisa realizada no
Portal da Transparência foi criada uma aba específica para alimentação das receitas e despesas, informando as notas de empenho, que trazem
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os fornecedores, inclusive o CNPJ, o objeto, o valor unitário e total, os contratos administrativos de dispensa de licitação. O link informa, ainda, os
atos administrativos e os decretos, inclusive os de abertura de crédito adicional extraordinário.
Assim, denota-se que o Município de Alegrete do Piauí-PI deu fiel cumprimento a Recomendação Ministerial nº 070/2020.
Ademais, a municipalidade apresentou todos os documentos requeridos por este órgão ministerial.
É a síntese necessária. Decido.
O cerne da demanda cinge-se a fiscalizar a aplicação de recursos públicos no combate e prevenção ao COVID-19 por meio da publicidade em
sítio eletrônico das ações realizadas pela municipalidade.
Neste cenário, preconiza a Lei nº 13.979/2020 em seu art. 4º:
Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial
específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo
contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
Analisando-se os autos em epígrafe, observa-se que carece o presente procedimento administrativo de justa causa para sua continuidade, tendo
em vista que seu objetivo foi exitoso, fomentando o Município de Alegrete do Piauí-PI a implementar a publicidade das ações de combate ao
COVID-19, especialmente licitações, receitas, despesas, etc.
Ademais, inconteste que a atuação deste órgão foi resolutiva, pois a aba destinada as ações relacionadas ao COVID-19 vem sendo atualizada
pelo referido ente municipal, consoante atesta a certidão de ID: 32229034.
Necessário frisar que, não é pertinente ao Ministério Público supor que a municipalidade deixará de dar cumprimento a recomendação expedida.
Ainda, caso haja notícia de descumprimento da publicidade exigida, este órgão certamente voltará a atuar no caso.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVO o presente Procedimento Administrativo, pois exaurido seu objeto.
Publique-se em DOEMP.
Remessa de cópia desta decisão ao E. CSMP via Athenas.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da
Resolução nº 174/2017.
Picos-PI, 30 de janeiro de 2021.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 01º Promotoria de Esperantina Respondendo pela Promotoria de Justiça de Paulistana- Portaria PGJ/PI
nº 3441/2019
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